
مصطفى البحر

الجاليات  بوزير  ما يسمى  تكن تصريحات  لم 
وال����ري����ف امل���دع���و م��ص��ط��ف��ى م��ح��م��د ع���ال���ي س��ي��دي 
ألقاها مؤخرا  التي  البوليزاريو  لبشير في جبهة 
الوهم  م��ن��اص��ري جمهورية  أم���ام بعض  ب��ب��اري��س 
هي  ب��ل   ، الجديد  بالشيء  وال  املفاجئ  بالشيء   ،
ومسمع  م��رئ  على  وقائمة  واق��ع��ة  لحقيقة  تأكيد 
ال���ج���م���ي���ع. ب���م���ا ف����ي ذل�����ك م�����رئ وم���س���م���ع ال��ج��ه��ات 
االستخباراتية العسكرية التي صنعت هذا الكيان 
الوهمي وح��اول��ت تصديق وج��وده بعد أن سعت 
جاهدة الى خلق تاريخ مزور ومفبرك على املقاس 
الرابوني  ف��وق أراض��ي  امل��ول��ود غير الشرعي  لهذا 

وصحراء تندوف.
الذين  الجزائري  الوطني  الجيش  قيادات  فكل   

يحكمون الجزائر  اليوم وقبلهم الذين رحلوا الى 
القابعون  او  التقاعد  على  املحالون  أو  البقاء  دار 
ف���ي ال���س���ج���ون وغ���ي���ره���م م���ن امل��ح��س��وب��ن ع��ل��ى ما 
ي��ع��رف ب���ح���زب" ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��وط��ن��ي " ال���ذي 
حول الجزائر بأكملها الى سجل تجاري وتحفيظ 
م��م��ت��ل��ك��ات��ه ب��ال��س��ج��ل ال���ع���ق���اري ب��إس��م��ه ال���خ���اص، 
جميعهم يعلمون علم اليقن أن جبهة البوليزاريو 
هي مجرد وه��م  وأك��ذوب��ة سياسية غير مسبوقة 
ف���ي ت���اري���خ ال��ب��ش��ري��ة ، وأن ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الديمقراطية الشعبية هي كيان افتراضي ال يوجد 
الحديث عن وزراء  ،وأن  اال في مخيلة من صنعه 
وقطاعات وزاري���ة ومؤسسات وم��ا شابه ذل��ك هو 
س����راب أق����رب ال���ى ال��ه��دي��ان ف���وق ال���رم���ال امللتهبة 
ب��ال��ح��م��ادة. ح��ق��ي��ق��ة واح�����دة ي��م��ك��ن ت��ص��دي��ق��ه��ا في 
نازلة هذا الكيان الصوري، تتمثل في كونه مجرد 

ع��ص��اب��ة م���ن امل��رت��زق��ة ت���م اح��ت��ض��ان��ه��م وت��دري��ب��ه��م 
ب��ال��س��اح وال��ع��ت��اد لشن هجمات مسلحة  وم��ده��م 
على القوات املسلحة امللكية املغربية في منتصف 
ال��س��ب��ع��ي��ن��ات ، ال�����ى ح������دود م��ط��ل��ع ال��ت��س��ع��ي��ن��ات، 
وال����ع����م����ل ال������ى ج����ان����ب ذل������ك ع���ل���ى ت���ب���ن���ي م���ش���روع 
أطروحة اإلنفصال بكافة املحافل الدولية والقارية 
دوالرات  مايير  ص��رف  عبر  واألممية  واإلقليمية 
بسياسة  املحكوم  الجزائري  الشعب  وبترول  غ��از 
ال��ح��دي��د وال���ن���ار م���ن ط���رف م��ج��م��وع��ة م���ن "ض��ب��اط 

فرنسا االستعمارية ". 
وب���ال���ت���ال���ي ف��ج��ب��ه��ة ال���ب���ول���ي���زاري���و ف����ي م��ن��ظ��ور 
ويقن دول��ة الجزائر  ال تعدو كونها ورق��ة ابتزاز 
املغربية. ولعبة سياسية  اململكة  واستنزاف ضد 
الجزائرية وإحدى  العسكرية  املخابرات  اي��دي  في 
أحقر األدوات املسلطة على املغرب من لدن النظام 

على  وتأسيسا  ال��ث��روة.  بجزائر  امل���ارق  العسكري 
عالي  محمد  مصطفى  فتصريحات  امل��ع��ط��ى  ه���ذا 
س��ي��دي ل��ب��ش��ي��ر ال��ت��ي أك���د م���ن خ��ال��ه��ا ع��ل��ى أن���ه ال 
وجود لشيء إسمه الجمهورية قيادة البوليزاريو 
مجرد الجئن فوق األراضي الجزائرية بما في ذلك 

زعيم الجبهة إبراهيم غالي.
 هي في األص��ل تصريحات تعكس قوة الشيء 
أنها  كما  ال��ص��وب،  منطق  تجانب  وال   ، الحاصل 
ت��ص��ري��ح��ات ال ت��ق��ب��ل ب���ال���ت���أوي���ات او ال��ق��ف��ز على 
خ��ل��ف��ي��ات��ه��ا ال���س���ي���اس���ي���ة ، ك���م���ا ح����اول����ت االب�������واق 
وال���ق���ن���وات امل��وال��ي��ة ل��ن��ظ��ام ال���ج���ن���راالت، ال��ت��ع��اط��ي 
م���ع���ه���ا، وات�����ه�����ام امل����خ����اب����رات امل���غ���رب���ي���ة ب��ت��ح��ري��ف 
إخراجها  م��ح��اول��ة  و  التصريحات  ه��ذه  مضمون 

من سياقها، 

وص�������ل ال�����رئ�����ي�����س امل�����وري�����ت�����ان�����ي م���ح���م���د ول����د 
ال��غ��زوان��ي إل���ى ال��ج��زائ��ر ظ��ه��ر االث��ن��ن ف��ي زي���ارة 

دولة تدوم ثاثة أيام.
واستقبل الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون 
املرافق  والوفد  الغزواني  ولد  املوريتاني  نظيره 

له في مطار هواري بومدي.
وك��ان��ت ال��رئ��اس��ة ال��ج��زائ��ري��ة ق��د أع��ل��ن��ت أم��س 
عن الزيارة، مؤكدة أنها “تدخل في إطار تقوية 
يخدم  بما  التعاون  وتعزيز  الثنائية،  العاقات 

الشقيقن”. البلدين 

وي�����راف�����ق ول������د ال�����غ�����زوان�����ي خ������ال وف������د ي��ض��م 
املهني،  وال��ت��ك��ون  والتشغيل  ال��خ��ارج��ي��ة،  وزراء 
وال��ت��ج��ه��ي��ز وال��ن��ق��ل، وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي، إض���اف���ة مل���دي���ر دي����وان����ه، وم��س��ت��ش��اري��ن 

ومكلفن بمهام في الرئاسة.
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الذاكرة المغاربية

تتمة  ص 2

> مدير الن�شر: حممد بلغازي
> الثاثاء 28   دجنبر 2021 - العدد: 234> يومية م�شتقلة �شاملة > الثمن: 4 دراهم

الرئيس املوريتاني يصل إلى الجزائر في زيارة 
دولة تدوم ثالثة أيام

7
مالك بن نبي.. منظر 

النهضة االسالمية الباحث 
عن »كومنويلث اسالمي«

علوم وتكنولوجيا رياضة
اإلمارات اإلماراتي 

يقيل املغربي 
السكتيوي

ناقوس خطر.. حبوب 
فايزر تهدد حياة 

8البعض 9

www.magharibi.press تفاصيل أوفى

www.magharibi.press تفاصيل أوفى

ايت الطالب: املغرب مستعد ملواجهة أوميكرون 
في حال حدوث انتكاسة وبائية

املؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنمية املناطق 
النفطية في ليبيا يعززان تعاونهما املشترك

الفروف يستبعد نهائيا انضمام بالده إلى حلف 
شمال األطلسي

ق���ال وزي���ر ال��ص��ح��ة امل��غ��رب��ي، خ��ال��د آي���ت ال��ط��ال��ب، االث��ن��ن 
“أوميكرون”  متحور  ملواجهة  مستعد  املغرب  إن  بالرباط، 
ف��ي ح���ال ح���دوث ان��ت��ك��اس��ة وب��ائ��ي��ة. وأب����رز آي���ت ال��ط��ال��ب في 
معرض رده على سؤال شفوي حول “التدابير االستباقية 
ل��ح��م��اي��ة امل��م��ل��ك��ة م���ن م��ت��ح��ور أوم���ي���ك���رون”، ت��ق��دم ب���ه ف��ري��ق 
األصالة واملعاصرة بمجلس النواب، أن املنظومة الصحية 
استخلصت الدروس من الجائحة وباتت قادرة على التأقلم 

مع تدبير الحالة الوبائية.

بحث رئيس املؤسسة الوطنية الليبية للنفط ” مصطفى 
صنع الله ” مع عضو مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير 
مناطق الهال النفطي والجنوب الشرقي ” سلطان يوسف 
” ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل���ش���ت���رك وال��ت��ن��س��ي��ق امل��س��ت��ق��ب��ل��ي ب��ن 
الجهاز وبن اإلدارات املتخصصة باملؤسسة في املشاريع 

التنموية.

اس��ت��ب��ع��د وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال����روس����ي  س��ي��رغ��ي الف����روف 
االث���ن���ن ، ن��ه��ائ��ي��ا ف���ك���رة ان��ض��م��ام ب�����اده إل����ى ح��ل��ف ش��م��ال 
األطلسي )الناتو( ، مؤكدا أن ذلك األمر ليس مطروًحا على 

أرض الواقع  .

تصريحات مصطفى لبشير بفرنسا تربك حسابات الجبهة بالداخل والخارج
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المشهد المغاربي

حسني مجدوبي

ت��ن��ت��ه��ي س��ن��ة 2021 ف���ي ظ���ل اس��ت��م��رار 
األزمة في العالقات بني املغرب وإسبانيا 
ب���ع���دم���ا ك���ان���ت ق����د ب������دأت ب����أزم����ة ص��ام��ت��ة 
وانفجرت الحقا. وتشير كل املعطيات إلى 
استمرار األزمة شهورا أخرى في ظل عدم 
قيام أي دول��ة بمبادرة للصلح بل وجود 
م���ؤش���رات ت���دل ع��ل��ى م��زي��د م��ن ال��ت��وت��ر أو 

على غياب املصالحة.
وانتهت سنة 2020 بتأجيل القمة التي 
كانت مرتقبة يوم 17 ديسمبر بني البلدين 
على مستوى رئيسي الحكومتني، بيدرو 
سانتيش وسعد الدين العثماني، وشهد 
املغرب انتخابات تشريعية خالل سبتمبر 
برئاسة  ج��دي��دة  حكومة  وتشكلت   2021
عزيز أخنوش خالل الشهر ذاته، لكن دون 
انفراج في العالقات الثنائية ودون انعقاد 
ت��ل��ك ال��ق��م��ة، ف��ي ح��ني ع��ق��دت م��دري��د قمما 
البلدين  حكومتي  رئيسي  مستوى  على 
م����ع ال����ج����زائ����ر وت�����ون�����س. وت����وق����ف ت���ب���ادل 
ال����زي����ارات ع��ل��ى م��س��ت��وى ال�������وزراء بشكل 
ف��ي ذل��ك سنة  البلدين بما  ل��م يسبق ب��ني 
2002، تاريخ أزمة جزيرة ثورة، إذ وقعت 
األزم�������ة وق���ت���ه���ا ف����ي ش���ه���ر ي���ول���ي���و/ت���م���وز 
ف��ي سبتمبر م��ن السنة  وح���دث االن���ف���راج 
نفسها وف��ي م���ارس/آذار امل��وال��ي استقبل 
امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة 

اإلسبانية حينئذ آنا بالسيو.
وم���������رت ال�����ع�����الق�����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب���ث���الث 

م���ح���ط���ات ش����ائ����ك����ة، ول������م ت���ن���ف���ع ات���ف���اق���ي���ة 
ال���ص���داق���ة وح���س���ن ال����ج����وار، امل���وق���ع���ة بني 
البلدين بداية التسعينات لتكون صماما 
ف���ي م��واج��ه��ة األزم������ات، ف���ي ت��ل��ي��ني األزم���ة 
األزم���ات منذ  أعقد  التي تعد من  الحالية 

الخمسينات. واملحطات الثالث هي:
أولها إقدام إسبانيا على معارضة قرار 
ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب خ��الل 
دي��س��م��ب��ر 2020 ع��ن��دم��ا اع���ت���رف ب��س��ي��ادة 
املغرب على الصحراء الغربية. ولم تكتف 
في  حملة  شنت  ب��ل  بالرفض  باملعارضة 
االتحاد األوروبي رفقة أملانيا ملنع فرنسا 
م��ن تنفيذ أي م��ب��ادرة مشابهة تجر دوال 
أوروب���ي���ة ل��ت��أي��ي��د امل���غ���رب. وك����ان ه���ذا هو 
السبب الذي لم تغفره الرباط ملدريد بحكم 
أن املغرب كان يرى في االعتراف األمريكي 
استغرق عقودا  ال��ذي  النزاع  نهاية  بداية 

طويلة.
وتتجلى املحطة الثانية في قرار املغرب 
ال��ت��س��اه��ل ف��ي م��راق��ب��ة ال���ح���دود م��ع سبتة 
املاضي  مايو  ومليلية وخاصة منتصف 
ع��ن��دم��ا دخ���ل إل���ى امل��دي��ن��ة أك��ث��ر م��ن عشرة 
ثم  ألفي قاصر،  قرابة  آالف مغربي منهم 
بنعيش  كريمة  املغربية  السفيرة  سحب 

من مدريد.
وكانت أكبر أزمة بني البلدين وشهدت 
منعطفا عندما أقدمت مدريد على تحريك 
األوروب��ي��ة  واملفوضية  األوروب���ي  البرملان 
امل��غ��رب��ي”  للتعبير ع��ن رف���ض “ال��ت��ص��رف 
ث��م التأكيد على موقف االت��ح��اد م��ن ن��زاع 

األم��م  دع��م مساعي  ف��ي  املتمثل  الصحراء 
ضمن  ومليلية  سبتة  اعتبار  ثم  املتحدة 
أراضي االتحاد األوروبي. في الوقت ذاته، 
أق���دم���ت ع��ل��ى ال���ب���دء ف���ي ت��س��ط��ي��ر ب��رن��ام��ج 
خاص بمدينتي سبتة ومليلية ال سيما 
في املجال االقتصادي حتى ال تتأثر بقرار 
املغرب إنهاء التهريب من املدينتني نحو 

باقي أراضيه.
وت��ت��ج��ل��ى امل���رح���ل���ة ال���ث���ال���ث���ة ف����ي ع����ودة 
ال����ت����وت����ر ح�������ول ال������ح������دود ال����ب����ح����ري����ة ب��ني 
ال��ب��ل��دي��ن س�����واء ف���ي م���ي���اه ج����زر ال��ك��ن��اري 
قبالة الصحراء بسبب التنقيب عن النفط 
أقدم  املتوسط عندما  مياه  في  أو  والغاز 
املغرب على إقامة مزرعة لتربية األسماك 
ب���ال���ق���رب م���ن ال���ج���زر ال��ج��ع��ف��ري��ة امل��ح��ت��ل��ة. 
وت����ق����دم����ت إس���ب���ان���ي���ا ب����م����ذك����رة اح���ت���ج���اج 

شفوية إلى سفارة املغرب في مدريد.
وت��ن��ت��ه��ي س��ن��ة 2021 وت���ب���دأ ال��ج��دي��دة 
على إي��ق��اع أزم��ة ج��دي��دة وه��ي االتهامات 
ال��ت��ي وج��ه��ت��ه��ا ال���رب���اط إل���ى م��دري��د بعدم 
ت��ط��ب��ي��ق إج����������راءات ت���ت���م���اش���ى وم��ع��اي��ي��ر 
م���راق���ب���ة ف����ي����روس ك����ورون����ا ف����ي امل����ط����ارات 
بالنسبة للمغاربة املتوجهني إلى املغرب، 
وجاء الرد اإلسباني باالحتجاج وتقديم 

مذكرة شفوية.
وت��م��ر ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ح��ال��ي��ا بما 
يشبه الوقت امليت في الرياضة، كل طرف 
ي��ن��ت��ظ��ر اآلخ�����ر ب���امل���ب���ادرة ب��ع��دم��ا فشلت 
لقاء بني وزي��ري خارجيتي  مساعي عقد 
ومدريد  ال��رب��اط  تبني  وي��الح��ظ  البلدين. 

اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ج����دي����دة ف����ي ال���ت���ع���ام���ل م��ع 
ب��ع��ض��ه��م��ا ال���ب���ع���ض. ف���م���ن ج���ه���ة، ت��ب��ح��ث 
الرباط عن شركاء جدد في الدبلوماسية 
واالق��ت��ص��اد وم��ا ه��و ع��س��ك��ري، وت��ج��د في 
جهتها،  وم��ن  الجديد.  الحليف  إسرائيل 
ل���م ت��ع��د م���دري���د ت��ج��د ح���رج���ا ف���ي ت��ط��وي��ر 
العالقات مع الجزائر ولم تعد تأخذ بعني 
االعتبار حساسية املغرب من هذا التقارب 
ال سيما بعدما قررت الجزائر إنهاء العمل 
ب��أن��ب��وب ال��غ��از “امل��غ��رب ال��ع��رب��ي-أوروب��ا” 
وت���ع���وي���ض���ه ب���أن���ب���وب “م����ي����د-غ����از” ال����ذي 
ال��ج��زائ��ر نحو الجنوب  يمر م��ب��اش��رة م��ن 

اإلسباني.
ت��ن��ت��ه��ي س��ن��ة 2021 وق���د ح��ق��ق امل��غ��رب 
نتيجة أساسية وهي ضمان عدم انخراط 
إسبانيا في أي مبادرة مضادة لسيادته 
الصحراء كما فعلت خ��الل ديسمبر  على 
2020 ف��ي ان��ت��ق��اده��ا إلع���الن ت��رام��ب. وم��ن 
ج��ه��ت��ه��ا، ح��ق��ق��ت إس��ب��ان��ي��ا ن��ت��ي��ج��ة وه��ي 
عدم تكرار املغرب الضغط عليها لتغيير 

موقفها من الصحراء.
وك���ل امل��ع��ط��ي��ات تشير إل���ى ع���دم تسرع 
امل��غ��رب ف��ي ع���ودة ال��ع��الق��ات إل��ى مستوى 
مقبول مع مدريد ال سيما بعدما تبني له 
استمرارها في التشبث بموقفها من نزاع 
ال��ص��ح��راء. وف���ي امل��ق��اب��ل، ق���ررت إسبانيا 
املغرب  القيام بمبادرة جديدة تجاه  عدم 
بل قللت حتى من تصريحاتها التي كانت 
ت��ص��ف ه����ذا ال��ب��ل��د ف���ي ك���ل م��ن��اس��ب��ة ب��أن��ه 

استراتيجي وصديق كبير.

 )Le Point( ل�������وب�������وان  م���ج���ل���ة  ق�����ال�����ت 
ال��ف��رن��س��ي��ة إن���ه���ا وق���ع���ت ف����ي ح�����رج ب��ال��غ 
ألن��ه��ا ب���دت ك��م��ن ي��ح��م��ل األخ���ب���ار السيئة 
لآلخرين، عندما سألت الرئيس التونسي 
السابق منصف املرزوقي -الذي لم يكن قد 
علم بالخبر- عن رد فعله فور إعالن الحكم 
عليه "بالسجن النافذ 4 سنوات في بلده"، 

ليبدو متفاجئا وغير عارف باملوضوع.
وأوض�����ح�����ت امل���ج���ل���ة -ف�����ي ت���ق���ري���ر ب��ق��ل��م 
ب��ي��ن��وا دمل����اس- أن امل���رزوق���ي مل��ا ذك����روا له 
ال��خ��ب��ر ل��م ي��ص��دق��ه ف��ي ال��ب��داي��ة، وق���ال إن��ه 
ل���م ي��ك��ن ع��ل��ى ع��ل��م ب���أي إج�����راء ول���م يتلق 
أعبر  أن  أستطيع  "ال  مضيفا  اس��ت��دع��اًء، 
عن مدى دهشتي وما أشعر به من خجل 
ت��ج��اه ال��ع��دال��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت ه���ذا ال��ق��رار"، 
أم���ا األس���ب���اب ف��ق��ال إن���ه يجهلها، ألن���ه لم 
تصله رسالة من أي محكمة تتعلق بهذا 

املوضوع.
وأوض�������ح امل�����رزوق�����ي أن ه�����ذه ال��ع��ق��وب��ة 
تدخل في سياق معارضته علنا للرئيس 
"زعيم  ال��ذي يسميه  قيس سعيد  الحالي 
االن�������ق�������الب"، ع���ل���م���ا ب�������أن "ج����������واز س���ف���ري 

الدبلوماسي أخذ مني قبل عدة أسابيع"، 
وب��ال��ت��ال��ي ف���إن ال��رئ��ي��س ال��ج��دي��د ل��م يغفر 
إل��ى  -ال����ذي ك���ان رئ��ي��س��ا م��ن 2011  لسلفه 
-2014 تعّرضه علنا "لالنقالب الدستوري 
اع����ت����اد  م�����ا  أو  ي����ول����ي����و/ت����م����وز"،   25 ف�����ي 
أنه عاصفة  على  النهاية  في  التونسيون 

رئاسية ضد "الخونة" و"املجرمني".

املسمار األول في نعش حرية التعبير
ل��ت امل��ج��ل��ة: ه���ل س��ب��ب س��ن��وات  وت��س��اء
ال��س��ج��ن األرب�����ع أن امل���رزوق���ي اق���ت���رح على 
زع����م����اء ف���رن���س���ا -ع����ب����ر وس����ائ����ل اإلع�������الم- 
تأجيل قمة الفرانكفونية املقرر عقدها في 
جربة  مدينة  في  الثاني  نوفمبر/تشرين 
الديمقراطية  املؤسسات  تستأنف  أن  إلى 
ال��ت��ون��س��ي��ة ع��م��ل��ه��ا؟ وع���ل���ى إث�����ر ذل�����ك ت��م 
تأجيل القمة مل��دة ع���ام، وذل���ك -"رس��م��ي��ا"- 
ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن ت��ون��س م���ن ال��ت��ح��ض��ي��ر لها 
بشكل أفضل، وعندها أيضا انطلق حنق 
قيس سعّيد على املرزوقي، ليسحب جواز 
س���ف���ره ال���دب���ل���وم���اس���ي، وت����وّج����ه ل���ه تهمة 
"امل��س��اس بأمن ال��دول��ة م��ن دول��ة أجنبية" 

بسبب هذا التصريح املتلفز.
وق�������د أث��������ار اإلع����������الن ع�����ن ه�������ذا ال���ح���ك���م 
ال���غ���ي���اب���ي -ك���م���ا ت���ق���ول امل���ج���ل���ة- ق��ل��ق��ا ف��ي 
أن��ه ُحكم في  تونس العاصمة، وال سيما 
األسبوع نفسه على العضوة السابقة في 
بالسجن  حميدة،  بلحاج  بشرى  البرملان 
4 أش���ه���ر ب��ت��ه��م��ة ال���ق���ذف ب��س��ب��ب م��ن��ش��ور 
القضيتني ليستا  أن  على فيسبوك. وم��ع 
مرتبطتني، ف��إن املخيف ف��ي األم���ر ه��و أن 
االس���ت���خ���دام ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ع��دال��ة أص��ب��ح 
س����الح����ا ل���ت���ج���ري���م ال����خ����ص����وم، ف�����ي وق���ت 
تعيش فيه تونس -منذ 5 أشهر- من دون 
برملانها "املجّمد" حتى نهاية عام 2022، 
وتحت مراسيم القوانني الرئاسية التي ال 
تقبل الجدل. وقال أحد معارضي الرئيس 
الحالي ساخرا إن "ه��ذا الحكم كان يحلم 
ب��ه )ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق زي���ن ال��ع��اب��دي��ن( بن 
املجلة  ق 

ّ
لتعل قيس سعيد"،  ونفذه  علي، 

بأن إدانة أول رئيس للجمهورية ينتخبه 
النواب املؤسسون، هو املسمار األول في 

نعش حرية التعبير.
وبعد 5 أشهر من السلطة غير املحدودة 

ك��م��ا ت���ق���ول امل���ج���ل���ة، أع���ل���ن ال���رج���ل ال��ق��وي 
لعام 2022، وه��ي تشمل  الطريق  خ��ارط��ة 
اس��ت��ف��ت��اء دس���ت���وري���ا ف���ي ي��ول��ي��و/ت��م��وز، 
وانتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون 
األول، على أساس نتيجة االستفتاء، مما 
قد يكون نهاية كل البناء السياسي الذي 
ت���م إق������راره وال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ي��ه ف���ي أع��ق��اب 
الطريق  خريطة  أن  املجلة  ورأت  ال��ث��ورة. 
التي قدمها سعيد أقرب إلى خريطة شك، 
ألن من الواضح أنها قفزة نحو املجهول، 
خ��اص��ة عندما ي��ق��ول ال��رئ��ي��س إن��ه يفضل 
"ن��ات��ج ال��س��ع��ادة اإلج��م��ال��ي" ع��ل��ى الناتج 
املحلي اإلجمالي، مراهنا على الخيار بني 

25 يوليو/تموز أو الفوضى.
ال���ح���م���ل���ة  أن  إل��������ى  امل����ج����ل����ة  وخ����ل����ص����ت 
ستكون  ال��ق��ادم��ة  ال��دس��ت��وري��ة  السياسية 
فهي  محلها،  غير  وف��ي  لالنقسام  مثيرة 
مثيرة لالنقسام ألن الخيارات املؤسسية 
ال����ت����ي ات����خ����ذت ب���ع���د ال�����ث�����ورة س������وف ي��ت��م 
إخمادها، وهي مشتتة وفي غير محلها، 
ال����وض����ع االق����ت����ص����ادي واالج���ت���م���اع���ي  ألن 

يأخذ منعطفا مقلقا 

العالقات املغربية اإلسبانية تنهي 2021 بالوقت امليت في انتظار 
كل طرف قيام اآلخر بمبادرة التقارب

خريطة الطريق التي قدمها سعّيد أقرب إلى خريطة شك فهي قفزة نحو اجملهول

تتمة األولى
تصريحات مصطفى لبشير بفرنسا تربك حسابات الجبهة بالداخل والخارج

قبل أن يأتيهم الرد من طرف ما يسمى 
ب: " راب���ط���ة ال��ص��ح��اف��ي��ني ال��ص��ح��راوي��ني 
" ب���ف���رن���س���ا ال����ت����ي ك������ان ب���ع���ض م��م��ث��ل��ي��ه��ا 
ح��اض��را ف��ي ال��ل��ق��اء ال���ذي ع��ق��ده مصطفى 
ل��ب��ش��ي��ر ، م���ا دف����ع ال���راب���ط���ة امل����ذك����ورة ال��ى 
املطالبة بمحاكمة وزير الجاليات والريف 
ف����ي ج���م���ه���وري���ة ال�����س�����راب ، ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة 
تصريحاته الخطيرة وفق تعبيرهم. قبل 
ال��ص��ادم��ة  ال��ت��ص��ري��ح��ات  ت��ص��ب��ح ذات  ان 

ح�����دي�����ث ال�����خ�����اص وال������ع������ام ب���امل���خ���ي���م���ات 
وخارجها، وبخاصة داخل ما يعرف ب " 
مكتب األمانة العامة للجبهة " بتندوف ، 
وكذا بعض صالونات التجاذب السياسي 
بالعاصمة الجزائر.  ومحاولة منه للملمة 
ت���داع���ي���ات ه����ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات ال���ح���ارق���ة ، 
غالي  إب��راه��ي��م  اإلنفصاليني  كبير  س���ارع 
الى القيام بجولة داخل املخيمات وإجراء 
ل����ق����اءات م���ع ب��ع��ض امل���س���ؤول���ني وش��ي��وخ 

القبائل من أجل محاولة تبديد املخاوف 
ورفع الجرح الذي تسببت فيه تصريحات 
ل���ب���ش���ي���ر. وت����ؤك����د األخ�����ب�����ار ال�����������واردة م��ن 
املخيمات أن إبراهيم غالي وجد نفسه في 
ورط��ة غير مسبوقة وح��رج سياسي غير 
محسود عليه، معبرا عن عجزه في اتخاذ 
أي قرار ضد مصطفى لبشير، باعتبار أن 
هذا االخير ينتمي إلى أكبر مكون عائلي 
العظمى لسكان  األغلبية  الى  ومن خالله 

قد  ف��ي حقه  يتخذ  ق���رار  وأي   ، املخيمات 
يشعل فتيل الصراعات ويزيد من حدتها 
والنفسية  الكالمية  الحرب  الى  لتنضاف 
مصطفى  ب��ني  أص��ال  القائمة  والسياسية 
م���ح���م���د ع����ال����ي س����ي����دي ل���ب���ش���ي���ر وامل����دع����و 
ب��ش��راي��ا ب��ي��ون ال���ذي يشغل منصب وزي��ر 

اول في جبهة البوليزاريو. 
وفي ذات السياق تحاول بعض قيادات 
ال��ج��ب��ه��ة وش����ي����وخ ال���ق���ب���ائ���ل إلخ����م����اد ن���ار 

الصراعات التي ازدادت حدتها في اآلونة 
األخ��ي��رة ب��ني األجنحة املتحكمة ف��ي ق��رار 
الجبهة على خلفية االنتكاسات املتتالية 
ال��ت��ي تعيش ع��ل��ى إي��ق��اع��ه��ا ال��ح��ارق كافة 
مكونات الجبهة ومعها ساكنة املخيمات. 
لم تعد تحتمل على  ف��األوض��اع بتندوف 
، ما يؤشر على مخاطر  جميع األصعدة 

غير محسوبة العواقب.

زنقة .. زنقةشش
النيابة تطلب السجن 3 سنوات 

ملعارض جزائري بتهمة إهانة رئيس 
الجمهورية

ط���ل���ب م���م���ث���ل ال���ن���ي���اب���ة ف�����ي م��ح��ك��م��ة 
ج����زائ����ري����ة األح��������د ال���س���ج���ن 3 س���ن���وات 
م����ع ال���ن���ف���اذ ف����ي ح����ق امل����ع����ارض ف��ت��ح��ي 
غ����راس ب��ت��ه��م ع����دة م��ن��ه��ا إه���ان���ة رئ��ي��س 
بحسب  تبون،  املجيد  عبد  الجمهورية 

ما اعلنت منظمة حقوقية.
عن  لإلفراج  الوطنية  اللجنة  وكتبت 
املعتقلني على صفحتها على فيسبوك 
النيابة 3 سنوات سجنا نافذة  “طلبت 
ألف دينار )حوالي 600  مع غرامة 100 

يورو( ضد فتحي غراس”.
ويصدر الحكم في التاسع من كانون 
زوجة  كتبت  ما  بحسب  الثاني/يناير، 
امل�����ع�����ارض م���س���ع���ودة ش������اب ال����ل����ه ع��ل��ى 

صفحتها على فيسبوك.
أوق�����������ف غ��������������راس، م����ن����س����ق ال����ح����رك����ة 
حزب  وه��ي  واالجتماعية  الديمقراطية 
ي���س���اري ص��غ��ي��ر، ف���ي ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 

وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
ول�������وح�������ق ب����ت����ه����م “إه���������ان���������ة رئ����ي����س 
ال���ج���م���ه���وري���ة” و”ع��������رض ع���ل���ى أن���ظ���ار 
الجمهور منشورات من شأنها اإلضرار 
ب����امل����ص����ل����ح����ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة” و”امل������س������اس 
على  و”التحريض  الوطنية”  بالوحدة 

الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
ينتمي فتحي غراس البالغ 47 عاما 
إلى اليسار العلماني املعارض، ويعتبر 
حزبه وارث الحزب الشيوعي الجزائري 
زم����ن االس���ت���ع���م���ار ال���ف���رن���س���ي، ث���م ح��زب 
ينشط  ظ��ل  ال���ذي  االش��ت��راك��ي��ة  الطليعة 
س���را ح��ت��ى إل��غ��اء ح��ك��م ال��ح��زب ال��واح��د 
س��ج��ن��اء  م����ن   300 وي���ق���ب���ع   .1989 ف����ي 
ال��������رأي خ���ل���ف ال���ق���ض���ب���ان ف����ي ال���ج���زائ���ر 
ال��دف��اع  أو  ال��ح��راك  ف��ي  بسبب نشاطهم 
ال��ف��ردي��ة، بحسب اللجنة  ال��ح��ري��ات  ع��ن 

الوطنية لإلفراج عن املعتقلني.

الصحة املوريتانية: تسجيل 51 
إصابة جديدة بفيروس كورونا

امل��وري��ت��ان��ي��ة  ال��ص��ح��ة  وزارة  أع��ل��ن��ت 
م��س��اء أم���س األح�����د، ت��س��ج��ي��ل 27 ح��ال��ة 
ش���ف���اء و51 إص���اب���ة ج���دي���دة ب��ف��ي��روس 

كورونا.
اليومية  ال��وزارة في نشرتها  وبينت 
أنها توصلت  الوبائية  الوضعية  حول 
لهذه الحصيلة بعد إجراء 1789 فحصا 
ع��ل��ى ع��م��وم ال��ب��الد، م��ب��رزة أن ال��ح��االت 
النشطة وصلت إلى 658 حالة من بينها 
أع�������راض، و27 ح��ال��ة  ب�����دون  616 ح���ال���ة 

خفيفة، و15 حالة حرجة.
وأش��������ارت ال���������وزارة إل�����ى أن إج��م��ال��ي 
اإلص����اب����ات م��ن��ذ ب����دء ال��ج��ائ��ح��ة وح��ت��ى 
إل��ى 40504 إصابة،  تاريخ اليوم وص��ل 
من بينها 38984 حالة شفاء و862 حالة 

وفاة 
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مختصرات
املغرب واإلمارات يعمالن على تعزيز 

الشراكة االقتصادية بينهما
 يعمل املغرب واإلم��ارات على تعزيز 
ال���ش���راك���ة االق��ت��ص��ادي��ة ب��ي��ن��ه��م��ا، حيث 
بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد 
املغربية  الحكومة  آل نهيان مع رئيس 
ع���زي���ز أخ���ن���وش س��ب��ل ت��ع��زي��ز مختلف 
ج��وان��ب ال��ت��ع��اون -خ��اص��ة ف��ي مجالي 
االس��ت��ث��م��ار واالق���ت���ص���اد- ل��دف��ع عملية 

التنمية في البلدين.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء جمعهما مساء 
استعرض  أب��وظ��ب��ي، حيث  ف��ي  السبت 
ال��ج��ان��ب��ان ال���ع���الق���ات ال��ت��ي ت��ج��م��ع بني 
البلدين واألوضاع في املنطقة العربية 
وعددا من القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك، وتبادال وجهات 

النظر بشأنها.
أبوظبي ورئيس  ول��ي عهد  وت��ط��رق 
الحكومة املغربية إلى معرض “إكسبو 
ال�����دول  2020 دب������ي” وأه���م���ي���ة ح���ض���ور 
العالم  ت��ش��ارك  ال��ت��ي  الشقيقة  ال��ع��رب��ي��ة 
إس��ه��ام��ات��ه��ا وأح������دث اب���ت���ك���ارات���ه���ا في 
م��ج��ال ال��ح��ل��ول امل��س��ت��دام��ة ال��ت��ي تخدم 
مستقبل البشرية وتحّسن جودة حياة 

املجتمعات.
وسجل معرض “إكسبو 2020 دبي” 
زيادة كبيرة في عدد الزوار خالل الفترة 
املاضية من عمر الحدث الدولي، حيث 
وص��ل إجمالي ال��زي��ارات إل��ى 7 ماليني 

و167 ألفا و591 زيارة.
سلطان الجابر: اإلم��ارات تهدف إلى 
تعزيز تعاونها مع املغرب في قطاعات 

الطاقة وغيرها
وأش�������اد أخ����ن����وش، خ�����الل اح��ت��ف��ال��ي��ة 
انتظمت األحد بمناسبة اليوم الوطني 
ل��ل��م��غ��رب، ب��امل��ع��رض ق��ائ��ال إن���ه “ح���دث 
عاملي كبير ق��ّدم اإلم����ارات، ه��ذه الدولة 
العظيمة، بشكل مبهر وسّوق صورتها 
“النجاح  أن  مضيفا  للعالم”،  امل��ش��رق��ة 
لنا  كبير  فخر  مبعث  ل��إم��ارات  الكبير 
ك���ع���رب، خ��ص��وص��ا أن ه����ذه ال��ت��ظ��اه��رة 
تنظم ألول مرة على أرض دولة عربية 
شقيقة وفي ظرفية دقيقة يعيش فيها 

العالم تحت وطأة جائحة صحية”.
يأتي ذلك في وقت تأمل فيه اإلمارات 

واملغرب في تعزيز التعاون بينهما.
والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  وقال 
امل���ت���ق���دم���ة اإلم�����ارات�����ي س���ل���ط���ان ال��ج��اب��ر 
“ال�����ع�����الق�����ات ب�����ني امل�����غ�����رب واإلم�����������ارات 
وت��ف��اؤل نحو  وإي��ج��اب��ي��ة  بثقة  تمضي 
م��س��ت��ق��ب��ل ي���س���وده ال���ت���ع���اون وال��ش��راك��ة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف امل��ج��االت 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

والثقافية تحت قيادة البلدين”.
وأض������������اف األح����������د “أم������ام������ن������ا ف����رص 
ع����دي����دة ل���ب���ن���اء امل����زي����د م����ن ال���ش���راك���ات 
اء للمساهمة في ترسيخ 

ّ
والتعاون البن

املستدامة  والتنمية  والنمو  االستقرار 
واالزده�����������������ار ف������ي امل����ن����ط����ق����ة وت���ح���ق���ي���ق 
م���ص���ل���ح���ة ال����ش����ع����ب����ني”، م����وض����ح����ا أن 
إل��ى تعزيز تعاونها  ت��ه��دف  “اإلم�����ارات 
مع املغرب في القطاعات ذات االهتمام 
املتجددة  الطاقة والطاقة  املشترك مثل 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ت���ق���دم���ة وال�����زراع�����ة 
وال����ص����ن����اع����ة وال������ت������ج������ارة وال����ت����ع����دي����ن 

والسياحة والبنى التحتية”.
وش�������دد ع���ل���ى أن “اإلم������������ارات ت��ح��ت��ل 
املركز األول بني الدول العربية من حيث 
حجم االستثمار الخارجي في املغرب، 
والذي بلغ أكثر من 20 مليار دوالر سنة 

.”2020
وش���ه���دت ال���س���ن���وات األخ���ي���رة ت��دف��ق��ا 
املغرب،  نحو  اإلم��ارات��ي��ة  لالستثمارات 
وال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا أع�����داد م���ن امل��ؤس��س��ات 
أبوظبي  بينها ص��ن��دوق  م��ن  ال��ك��ب��رى، 
للتنمية والشركة املغربية – اإلماراتية 
املعبر  وش��رك��ة  ط��اق��ة  وش��رك��ة  للتنمية 

الدولية لالستثمار.
اس��ت��ث��م��ارات كبيرة  اإلم����ارات  وتملك 
املغربي، وه��ي تمتد من  االقتصاد  ف��ي 
قطاعات الصناعة والسياحة ومشاريع 

 ي���ت���ص���در وزي�������ر ال����داخ����ل����ي����ة ال���س���اب���ق 
فتحي  الرئاسية  لالنتخابات  واملترشح 
 م����ع����ارض����ٍة م����زدوج����ة 

َ
ب����اش����اغ����ا واج������ه������ة

-م���ح���ل���ي���ة ودول�����ي�����ة- ل���ل���ت���م���دي���د ل��ح��ك��وم��ة 
عبدالحميد الدبيبة التي انتهت واليتها 
ف�����ي ال����ث����ال����ث وال����ع����ش����ري����ن م�����ن دي��س��م��ب��ر 
ل��ح��ك��وم��ة  ال��ح��ك��م إال  ب��ت��س��ل��ي��م  ت��ق��ب��ل  وال 

منتخبة.
وظ���ه���ر ب���اش���اغ���ا ال���س���ب���ت ف����ي ف��ي��دي��و، 
خ���الل ل��ق��ائ��ه ع���ددا م��ن األش��خ��اص ال��ذي��ن 
ك���ان���وا ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه ع��ق��ب وص���ول���ه إل��ى 
م��دي��ن��ة م���ص���رات���ة، ي��ن��ت��ق��د ب���ش���دة م��وق��ف 
ب���ري���ط���ان���ي���ا م�����ن دع������م ح���ك���وم���ة ال���دب���ي���ب���ة 

ورفضها تشكيل حكومة جديدة.
وتواترت أنباء خالل األسبوع املاضي 
م��ف��اده��ا أن م��ي��ل��ي��ش��ي��ات، م��ح��س��وب��ة على 
ال����ج����م����اع����ة ال���ل���ي���ب���ي���ة امل����ق����ات����ل����ة وت����رف����ض 
امل��ص��ال��ح��ة، م��ن��ع��ت ط���ائ���رت���ه م���ن ال���ن���زول 
في مطار مصراتة بعد لقائه في املنطقة 
الرئاسيني  املترشحني  الشرقية عددا من 
في مقدمتهم قائد الجيش املشير خليفة 
ح��ف��ت��ر، واع���ت���ب���رت األم�����ر “خ���ي���ان���ة ل��دم��اء 

الشهداء”.
امل�����وق�����ف ال����ب����ري����ط����ان����ي ي����ت����ع����ارض م��ع 
ال��والي��ات املتحدة  ال��غ��رب بقيادة  م��واق��ف 

ال�����ذي ي��م��ي��ل إل����ى ت��ع��ي��ني س��ل��ط��ة ج��دي��دة 
تنهي سطوة تركيا وروسيا على املشهد 

السياسي
ق���رار بريطانيا عدم  ب��اش��اغ��ا   وان��ت��ق��د 
االنتخابات  قبل  حكومة  ب��أي  االع��ت��راف 
امل����ق����ررة، إال ح��ك��وم��ة ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة 
في  متهمة  الحكومة  أن  مضيفا  املؤقتة، 

العديد من ملفات الفساد.
وق��������ال ب����اش����اغ����ا “ب����ري����ط����ان����ي����ا ت����داف����ع 
ع�����ن ح���ك���وم���ة رائ�����ح�����ة ف����س����اده����ا وص���ل���ت 
إل����ى أوروب������ا وق���ط���ر واإلم��������ارات واألردن 
وامل����غ����رب”. وه���اج���م امل���ت���رش���ح ال��رئ��اس��ي 
ال��ح��ك��وم��ة وق����ال إن��ه��ا “ت���غ���رق ف���ي ف��س��اد 
��ا أن 

ً
ي���ق���ود إل����ى إف�����الس ل���ي���ب���ي���ا”، م��ض��ي��ف

“ب��ري��ط��ان��ي��ا ت���داف���ع ع���ن ح��ك��وم��ة ال��وح��دة 
الوطنية، رغم هذه الشبهات، بينما لدى 

لندن أفضل معايير مكافحة الفساد”.
ليبيا  في  الصراع  إن  مراقبون  ويقول 
باشاغا  يقوده  تيار  بني  صار محصورا 
وي����ض����م ف���ص���ي���ال م����ن اإلخ���������وان ي��ت��ب��ن��ون 
م����واق����ف م���ع���ت���دل���ة م���ث���ل م���ح���م���د ص������وان، 
وال��ت��ي��ار امل���دن���ي ف���ي م��ص��رات��ة م��م��ث��ال في 
ن��ائ��ب رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي السابق 
أح�����م�����د م���ع���ي���ت���ي���ق امل����ن����ح����در ب����������دوره م��ن 
البرملان عقيلة  مصراتة، وحفتر ورئيس 

صالح وسفير ليبيا السابق في اإلمارات 
ع������ارف ال���ن���اي���ض وغ���ي���ره���م… م����ن ج��ه��ة، 
املحسوبني  ويضم  الدبيبة  يقوده  وتيار 
ع���ل���ى ال���ج���م���اع���ة امل���ق���ات���ل���ة )أو م���ا ي��س��م��ى 
املقال  املفتي  إل��ى  نسبة  املفتي”،  ب�”تيار 
ال����ص����ادق ال���غ���ري���ان���ي( وأن����ص����ار ال��ن��ظ��ام 

السابق من جهة أخرى.
وي���ت���ه���م ال���ل���ي���ب���ي���ون ح���ك���وم���ة ال��دب��ي��ب��ة 
ب��ت��أج��ي��ل االن���ت���خ���اب���ات، خ���اص���ة ب��ع��د أن 
امليليشيات في مداخل  بانتشار  سمحت 
حلول  على  أي��ام  قبل  طرابلس  العاصمة 
موعد االنتخابات، وهو ما بعث برسائل 
ت����ه����دي����د إل��������ى م����ف����وض����ي����ة االن����ت����خ����اب����ات 
أج��ب��رت��ه��ا ع��ل��ى ع����دم اإلع�����الن ع���ن ق��ائ��م��ة 

املترشحني.
ويقول مناوئون للدبيبة إنه يريد إما 
وجوده  مستغال  فيها  يشارك  انتخابات 
الليبيني  أص���وات  الستمالة  السلطة  ف��ي 
-رغ���م ت��ع��ارض ترشحه م��ع امل���ادة 12 من 
ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ت��ق��ول إن��ه على 
قبل  منصبه  من  يستقيل  أن  مترشح  كل 
لم  ما  االنتخابات، وه��و  ثالثة أشهر من 
ال��دب��ي��ب��ة- أو اس��ت��ع��ادة سيناريو  ي��ق��م ب��ه 
ملدة  انتخبت  التي  ال��س��راج  فايز  حكومة 

سنة واستمرت أربع سنوات.

وق�����ال�����ت ال�����س�����ف�����ارة ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ف��ي 
االع��ت��راف  ستواصل  إنها  الجمعة  ليبيا 
ب���ح���ك���وم���ة ال������وح������دة ال����وط����ن����ي����ة ك��س��ل��ط��ة 
االن��ت��خ��اب��ات،  حتى  ليبيا  ب��ق��ي��ادة  مكلفة 
مؤكدة أنها “ال تؤيد إنشاء حكومات أو 

مؤسسات موازية”.
وي���ت���ع���ارض امل����وق����ف ال���ب���ري���ط���ان���ي م��ع 
ال��والي��ات املتحدة  ال��غ��رب بقيادة  م��واق��ف 
ال�����ذي ي��م��ي��ل إل����ى ت��ع��ي��ني س��ل��ط��ة ج��دي��دة 
تنهي سطوة تركيا وروسيا على املشهد 

السياسي في البالد.
وب������دا ال��ت��ن��س��ي��ق واض����ح����ا ب����ني ت��رك��ي��ا 
وبريطانيا؛ حيث أكدت وزارة الخارجية 
ف���راغ في  ي��ح��دث  أن  أن��ه ال يجب  التركية 
ال��ش��رع��ي��ة وال��س��ل��ط��ة ف���ي ل��ي��ب��ي��ا إل���ى حني 
تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات.

وك�����������ان س����ف����ي����ر ال���������والي���������ات امل����ت����ح����دة 
نورالند  ريتشارد  ليبيا  إل��ى  ومبعوثها 
ت��دوي��ن��ة ضمن صفحته على  ف��ي  أك��د  ق��د 
ت���وي���ت���ر ع���ق���ب ل���ق���ائ���ه ال���دب���ي���ب���ة األس���ب���وع 
امل���اض���ي أن ع��ل��ى امل��ت��رش��ح ل��الن��ت��خ��اب��ات 
أن ي��ق��ود ح��م��ل��ت��ه االن��ت��خ��اب��ي��ة م���ن خ���ارج 
منصبه، ف��ي إش����ارة واض��ح��ة إل���ى رف��ض 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اس��ت��م��رار ال��دب��ي��ب��ة في 

السلطة.

الحبيب األسود

أي������ام ق��ل��ي��ل��ة ت��ف��ص��ل ت���ون���س ع����ن ال���ع���ام 
ال���ج���دي���د ب��م��ا ي��م��ث��ل��ه م���ن ت���ح���دي���ات ك��ب��رى 
ي���ن���ت���ظ���ر أن ت�����واج�����ه ال������دول������ة وامل���ج���ت���م���ع، 
وم����ن ت���ج���اذب���ات م��ص��ي��ري��ة ب���ني ال��ف��اع��ل��ني 
السياسيني واالجتماعيني املنقسمني حول 
املشروع السياسي للرئيس قيس سعّيد، 
في ظل أوض��اع مالية واقتصادية صعبة 
ستكون جسرا نحو أوضاع أصعب يرجح 
املحللون أن تعرفها البالد مع حلول آجال 
أس��اس��ا  ب��ال��ت��زام��ات مهمة تتعلق  اإلي���ف���اء 

بالقروض مستوجبة الدفع.
القادم ستشهد تونس  مع بداية يناير 
إط������الق اس���ت���ش���ارة ش��ع��ب��ي��ة م��ف��ت��وح��ة في 
ج��م��ي��ع م���ن���اط���ق ال����ب����الد ب���االع���ت���م���اد ع��ل��ى 
امل����ن����ص����ات اإلل����ك����ت����رون����ي����ة، وذل��������ك ل���ط���رح 
ال��ق��ادم��ة  للمرحلة  التونسيني  م��ق��ت��رح��ات 
وف�����ق خ����ارط����ة ال���ط���ري���ق امل���ع���ل���ن���ة م����ن ق��ب��ل 
الكثير  أثير  وال��ت��ي  قيس سعّيد،  الرئيس 
من الجدل حول أهدافها وآليات تنفيذها 
واإلمكانيات التقنية املتاحة في سياق عام 
يعاني من حالة قطيعة شعبية مع الواقع 
السياسي ب��ص��ورة ع��ام��ة، وليس فقط مع 
ك��م��ا يعتقد البعض  ال��س��ي��اس��ي��ة  األح�����زاب 

السيما من مناصري الرئيس سعّيد.
وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر أن ت��ت��م��ح��ور االس��ت��ش��ارة 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ح���ول اإلص���الح���ات ال��دس��ت��وري��ة 
وش���ك���ل ال���ن���ظ���ام ال��س��ي��اس��ي ال������ذي ي��ن��ادي 
ال����ف����اع����ل����ون ال���س���ي���اس���ي���ون ب����إع����ادت����ه إل���ى 
الطابع الرئاسي كما كان عليه قبل 2011 
ف��ي م��واج��ه��ة الفشل ال��ذري��ع ال���ذي مني به 
ال��ن��ظ��ام ال��ب��رمل��ان��ي امل���ع���ّدل خ���الل ال��س��ن��وات 
املاضية والذي تجّسد في تشتت السلطات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وق��������درات ال����دول����ة ع��ل��ى ف��رض 
سلطانها على املجتمع، وغياب التنسيق 
ب��ني رئ��ي��س��ي ال��دول��ة وال��ح��ك��وم��ة ف��ي أغلب 
األحيان، ووضع أغلب السلطات التنفيذية 
وآلياتها بيد رئيس حكومة غير منتخب 
مقابل تهميش دور رئيس الدولة رغم أنه 

منتخب على دورتني.
ويراهن الرئيس التونسي على مشاركة 
شعبية واس���ع���ة الس��ي��م��ا م���ن ق��ب��ل ال��ف��ئ��ات 
الشبابية في االستشارة التي ستتواصل 
مل�����دة 75 ي���وم���ا ت���ق���ري���ب���ا، وال����ت����ي س��ت��ك��ون 
ب��دي��ال ع��ن ال��ح��وار الوطني ال���ذي ك��ان دعا 
ال��ع��ام التونسي للشغل منذ  إليه االت��ح��اد 
ديسمبر من العام املاضي وتبناه عدد من 
األح�����زاب وال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات 
الوطنية، وكانت حركة النهضة في مقدمة 
راف���ض���ي���ه وه����ي ع��ل��ى رأس ال���ب���رمل���ان وف��ي 
م��ق��دم��ة ال���ح���زام ال��ح��ك��وم��ي، ق��ب��ل أن تعود 
إلى املناداة به بعد اإلطاحة بها من مركز 
القرار بتعليق نشاط وصالحيات مجلس 
نواب الشعب وحل حكومة هشام املشيشي 
في إطار التدابير االستثنائية املتخذة في 

الخامس والعشرين من يوليو املاضي.
االس����ت����ش����ارة  ت����ت����واص����ل  أن  وي���ن���ت���ظ���ر 

الشعبية املقترحة من قبل الرئيس سعيد 
ح��ت��ى ال��ع��ش��ري��ن م���ن م����ارس ال���ع���ام ال��ق��ادم 
ال����ذي ي��ص��ادف ال���ذك���رى ال��ث��ال��ث��ة والستني 
لعيد االستقالل، ومن هناك سيتم تجميع 
امل���ق���ت���رح���ات ال��ش��ع��ب��ي��ة ودراس����ت����ه����ا ع��ل��ى 
األص���ع���دة امل��ح��ل��ي��ة وال��ج��ه��وي��ة وال��وط��ن��ي��ة 
ان��ط��الق��ا م���ن امل��ع��ت��م��دي��ات وف����ق التقسيم 
إل���ى 24 والي��ة  ال��ب��الد  ال���ذي يقسّم  اإلداري 
ثم  معتمدية،   264 إل��ى  ومنها  )محافظة( 
للمقترحات  ال��ع��ام��ة  ال��ت��وج��ه��ات  ت��وح��ي��د 
ضمن بنود تتعلق إم��ا ب��إدخ��ال تعديالت 
دس��ت��وري��ة أو كتابة دس��ت��ور ج��دي��د يكون 
منطلقا لتدشني عهد الجمهورية الثالثة، 
وك��ذل��ك بطبيعة ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي ال��ذي 
س��ي��ت��م اع���ت���م���اده الح���ق���ا وال������ذي س��ي��ف��رض 
القانون  على  إدخالها  املنتظر  التعديالت 

االنتخابي.

املرحلة القادمة في تونس لن تخلو من 
م��ع��رك��ة ك��س��ر ع��ظ��ام الس��ي��م��ا ب��ني م��ش��روع 

الرئيس قيس سعّيد ومعارضيه
وي���ن���ت���ظ���ر أن ي���ت���م االن����ت����ه����اء ف����ي ش��ه��ر 
يونيو القادم من وضع نتائج االستشارة 
ال��دول��ة قبل عرضها  على ذم��ة مؤسسات 
ع���ل���ى اس���ت���ف���ت���اء ش��ع��ب��ي ع�����ام ي��ن��ت��ظ��م ف��ي 
ال���خ���ام���س وال���ع���ش���ري���ن م���ن ي��ول��ي��و 2022 
ال���ذي ي��ص��ادف ب����دوره ال��ذك��رى الخامسة 
والستني إلعالن قيام النظام الجمهوري، 
االستثنائية  ل��ل��ت��داب��ي��ر  األول����ى  وال���ذك���رى 
ن 

ّ
التي اتخذها الرئيس سعّيد والتي دش

من خاللها حركته التصحيحية.
ووف��ق��ا مل��ا س��ت��ف��رزه ن��ت��ائ��ج االس��ت��ف��ت��اء، 
ت���ت���ج���ه ال�����ب�����الد إل������ى ت���ن���ظ���ي���م ان���ت���خ���اب���ات 
م��ن ديسمبر  ال��س��اب��ع عشر  ف��ي  تشريعية 
2022 ب��ال��ت��زام��ن م��ع إح��ي��اء ذك���رى ان���دالع 
بنظام  أطاحت  التي  الشعبية  االنتفاضة 
ال�����راح�����ل زي�����ن ال���ع���اب���دي���ن ب����ن ع���ل���ي ال��ت��ي 
تحولت بقرار من الرئيس سعّيد إلى عيد 
س��ن��وي ل��ل��ث��ورة ف���ي ت��ك��ري��س مل���ا وص��ف��ه��ا 
ب��ل��ح��ظ��ة االن����ف����ج����ار ال�����ث�����وري وي��ع��ت��ب��ره��ا 
آخرون تكريسا لرمزية إضرام البوعزيزي 
ل��ل��ن��ار ف��ي ج��س��ده، ب���دل ال��ت��اري��خ املعتمد 
ال��راب��ع عشر م��ن يناير ال��ذي  سابقا وه��و 
ك����ان ي��رم��ز إل����ى ح���ادث���ة م���غ���ادرة ال��رئ��ي��س 
كان  بأنه  للبالد، ووصفه سعيّد  األسبق 

تاريخا إلجهاض الثورة.
ويبدو واضحا أن الرئيس سعّيد إنما 
ي��ت��ب��ن��ى ب���ذل���ك ف���ك���رة االن���ت���ص���ار ل��ل��ج��م��وع 
ف��ي تشكل حراكها العفوي م��ن خ��ارج أي 
يقودها  ق��د  ع��ق��ائ��دي  أو  تنظيم س��ي��اس��ي 
إلى أهدافها، ويرفض نتائج دور النخب 
في تأطير ذلك الحراك أو في تحويله إلى 
يعتبرهم  م��ن  ب��ني  تقاسمها  ي��ت��م  غنيمة 
أعداء لتطلعات الجماهير، كما حدث بعد 
والعشرين  الخامس  إل��ى  ووص���وال   2011
��ل بالنسبة 

ّ
م��ن ي��ول��ي��و امل��اض��ي ال���ذي ي��م��ث

إلى مشروع الرئيس سعّيد نهاية صراع 
األح��زاب والنخب وبداية مرحلة الجموع 

ال��ت��ي س��ت��ق��رر م��ص��ي��ره��ا ع��ب��ر االس��ت��ش��ارة 
من  بنفسها  نفسها  وستحكم  الشعبية، 

خالل الديمقراطية القاعدية املباشرة.
واضطر الرئيس سعّيد إلى اإلعالن عن 
خارطة طريق للمرحلة القادمة بعد أن كان 
قال إن على من يبحث عن خارطة طريق 
ال��ج��غ��راف��ي��ا، وينتظر  إل��ى كتب  ي��ذه��ب  أن 
أن ي��ك��ون ال��ع��ام ال���ق���ادم م��س��اح��ة الخ��ت��ب��ار 
األس����س ال��ع��م��ل��ي��ة مل��ش��روع��ه ال����ذي ينعته 
أع����داؤه ب��ال��ش��ع��ب��وي، وي����رون ف��ي��ه انقالبا 
ع��ل��ى امل���س���ار ال���دس���ت���وري وال��دي��م��ق��راط��ي، 
واستنساخا ملشروع سطلة الشعب الذي 
القذافي  الراحل معمر  الليبي  الزعيم  كان 
ق���د اع��ت��م��ده ف���ي ب����الده م��ن��ذ م����ارس 1977 
ان��ط��الق��ا م��ن مجمل امل��ق��والت ال�����واردة في 

الكتاب األخضر.
ل��ك��ن ب��امل��ق��اب��ل ي��واج��ه س��ع��ّي��د معارضة 
ش���رس���ة م���ن ق��ب��ل األغ��ل��ب��ي��ة ال��س��اح��ق��ة من 
الوطنية،  واملنظمات  السياسية  األح��زاب 
دعمها  أعلنت  كانت  التي  األح���زاب  حتى 
ل��ت��داب��ي��ر ال��خ��ام��س وال��ع��ش��ري��ن م��ن يوليو 
ع����ادت ل��ت��ؤك��د رف��ض��ه��ا مل���ا ت��ص��ف��ه ب��رغ��ب��ة 
ال��رئ��ي��س ف��ي االن���ف���راد ب��ال��ح��ك��م، ولتعمده 
ت��ه��م��ي��ش ال����ق����وى ال��س��ي��اس��ي��ة األس���اس���ي���ة 
في البالد، حيث أن��ه ال يبدي فقط رفضا 
ل���ت���ي���ار اإلس��������الم ال���س���ي���اس���ي ك���م���ا اع��ت��ق��د 
البعض، وإنما هو يبدي ع��داء للقوميني 
وال��ي��س��اري��ني ول��ل��دس��ت��وري��ني م���ن ممثلي 
ت��ي��ار ال��دول��ة ال��وط��ن��ي��ة. ب��ل وق���د ي��ب��دو في 
بعض األحيان أكثر ميال إلى اإلخوان من 

اآلخرين.
ودخ������ل ال���رئ���ي���س س��ع��ي��د ف����ي م��واج��ه��ة 
ص���ام���ت���ة م����ع االت�����ح�����اد ال����ع����ام ال��ت��ون��س��ي 
إل��ى مواجهة  م��ا تحولت  للشغل س��رع��ان 
مفتوحة لخصها البعض في الحديث عن 
إمكانية االتجاه إلى معركة كسر العظام، 
ال��ق��ادم��ة، م��ع ب��وادر  السيما خ��الل الفترة 
ارتفاع منسوب االحتقان الشعبي بسبب 
ت���ده���ور ال���وض���ع االق���ت���ص���ادي، واالرت���ف���اع 
البطالة،  دائ��رة  وات��س��اع  لألسعار،  املشط 
وح��اج��ة ال��دول��ة إل���ى ح��ل��ول ع��اج��ل��ة وذات 

فاعلية قصوى لألزمة املالية املستفحلة.
إل���ى ذل���ك ف���إن ال��ق��وى ال��ت��ي ت��ط��ل��ق على 
انقالبا  تعتبره  مل��ا  الضدية  صفة  نفسها 
ي������ق������وده ال�����رئ�����ي�����س س����ع����ّي����د ت���ت���ج���ه ن��ح��و 
االحتجاجية  تحركاتها  نسق  م��ن  ال��رف��ع 
ب���م���ش���ارك���ة ق������وى م����ت����ع����ددة امل���رج���ع���ي���ات 
التحالف  كان  كما  والعقائدية  السياسية 
ال���ق���ائ���م ض���د ال���رئ���ي���س األس���ب���ق ب���ن ع��ل��ي، 
وال�����ذي ك���ان ي��ت��س��ّرب ب��م��واق��ف��ه ورس��ائ��ل��ه 
إل���ى م���راك���ز ال���ق���رار ف���ي ال���خ���ارج م���ن خ��الل 
ال���س���ف���ارات ووس���ائ���ل اإلع������الم وم��ن��ظ��م��ات 
امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي، ك��م��ا ي��ح��ظ��ى بتعاطف 
أس������اس������ه اس�����ت�����غ�����الل ص����ف����ة امل���ظ���ل���وم���ي���ة 
املزعومة لشخصيات كانت تعد بالبديل 
اإليجابي للنظام السابق، قبل أن تصطدم 
بفشل  وتمنى  املسؤولية  بحجم صعوبة 
ت��ن��خ��رط في  أن  ب��ع��د 2011، وق���ب���ل  ذري�����ع 

معركة تقاسم الغنائم طيلة عشرة أعوام 
النتيجة اصطفافا شعبيا واسعا  لتكون 
إل���ى ج��ان��ب ال��رئ��ي��س س��ع��ّي��د ب��اع��ت��ب��اره لم 
ينخرط سابقا في الصراع على املصالح، 
ول����م ي��ن��ت��م ف���ي ي����وم م���ن األي�����ام إل����ى ح��زب 
س���ي���اس���ي أو إل������ى ج���م���اع���ة ض����غ����ط، ول���م 

يحسب على طرف إقليمي أو خارجي.

 يحاول املساس 
ّ

على الرئيس سعّيد أال
ب���رغ���ي���ف ال���ش���ع���ب ح���ت���ى ال ي���ك���ون ع��رض��ة 

لغضب الشارع وانقالبه على قرارته
وال ي��س��ت��ط��ي��ع ال���رئ���ي���س س���ع���ّي���د ق��م��ع 
م���ع���ارض���ي���ه ال����ذي����ن ي���س���ع���ون م����ع ك����ل ي���وم 
املعادي  خطابهم  مستويات  لرفع  جديد 
ل��ه ومل��ش��روع��ه، وح��ت��ى عندما ص��در حكم 
ق��ض��ائ��ي غ��ي��اب��ي ب��ال��س��ج��ن ض���د ال��رئ��ي��س 
املؤقت األسبق منصف املرزوقي، فإنه لن 
املرزوقي  أن  بل  تنفيذه  السهل  من  يكون 
اس���ت���غ���ل���ه ل���ف���ائ���دت���ه إلع���������ادة إح�����ي�����اء دور 
سياسي مزعوم طاملا اشتغل عليه سواء 
ف���ي ع��ه��د ب��ورق��ي��ب��ة أو ف���ي ع��ه��د ب���ن علي 
كرمز للمعارض الحقوقي املرتبط بمراكز 
القرار في عواصم غربية واملحسوب على 

محور بعينه في املنطقة.
وال��������ي��������وم ع�����ن�����دم�����ا ي����ع����ل����ن م����ع����ارض����و 
س��ع��ّي��د ال��دخ��ول ف��ي إض����راب ع��ن ال��ط��ع��ام، 
ف���ه���م ي���س���ع���ون ل��ت��ض��ي��ي��ق ال����خ����ن����اق ع��ل��ى 
ال���ن���ظ���ام. إن���ه���م ي��ج��ت��م��ع��ون م����ن م��خ��ت��ل��ف 
األي����دي����ول����وج����ي����ات ال������واف������دة ل��الح��ت��ج��اج 
إلح��راج  مبتكرة  وأخ���رى  مألوفة  بأشكال 
ال��ن��ظ��ام أم�����ام ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة وامل��ان��ح��ني 
األج���ان���ب، ول��ت��ق��دي��م��ه ف���ي ص����ورة ال��ن��ظ��ام 
امل��ن��ق��ل��ب ع��ل��ى ال���دس���ت���ور وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
وع��ل��ى ال��ش��رع��ي��ة وال���ق���ان���ون واالل���ت���زام���ات 

السابقة مع العالم الحر.
وي�����ت�����ج�����ه ه������������ؤالء امل�������ع�������ارض�������ون إل�����ى 
ال����ت����ص����ع����ي����د خ���������الل امل������رح������ل������ة ال�����ق�����ادم�����ة 
ب��ه��دف ال��ت��ش��وي��ش ع��ل��ى خ���ارط���ة ال��ط��ري��ق 
ا من االستشارة الشعبية،  ومحطاتها بدء
وس���ي���س���ع���ون ل���الس���ت���ف���ادة م����ن األوض������اع 
امل��ال��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة امل���ت���ردي���ة وم����ن أي��ة 
نتائج سلبية مترتبة عن مشروع قانون 
املالية للعام 2022 وعن اإلصالح الهيكلي 
االق����ت����ص����ادي، وك����ذل����ك م����ن أي خ�����الف ق��د 
يتسع مع النقابات، بينما سيجد الرئيس 
س��ع��ّي��د ص��ع��وب��ة ف��ي ت��م��ري��ر وت��ك��ري��س أي 
ن���ظ���ام س��ي��اس��ي ب���دي���ل غ��ي��ر م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه، 
فالدعم الشعبي العام غير كاف إذا لم يكن 
مستندا إلى توافق مع األحزاب والتيارات 
ال��س��ي��اس��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات ال��وط��ن��ي��ة وق���وى 
املجتمع امل��دن��ي وال��ن��خ��ب األس��اس��ي��ة ذات 
التأثير املباشر في املجتمع واملتنفذة مع 
مراكز القرار والنفوذ في الخارج السيما 
في الدول املرتبطة بشراكات تاريخية مع 

تونس.

 معاَرضٍة مزدوجٍة للتمديد للدبيبة
ُ
باشاغا واجهة

تونس 2022: من ينتصر قيس سعّيد أم معارضوه
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ضفاف

أّرق��ت  التي لطاملا  األم��ور  السعادة من 
لتحقيقها،  ال��ت��اري��خ سعيًا  عبر  اإلن��س��ان 
 ف���ي ال��خ��الص 

ً
وض���م���ان ب��ق��ائ��ه��ا، ورغ���ب���ة

م���ن ك���ل م���ا ي���ؤرق���ه���ا، ل��ك��ن��ه��ا ل���م ت��ك��ن أب���دًا 
باملسعى اليسير.

 وال ت��زال ال��س��راَب الذي 
ُ
كانت السعادة

يلمع أمام أعني البشر في صحراء الوجود 
مجاذيبها  يطاردها  األط���راف،  املترامية 
وما إن يخيل إليهم أنهم قاب قوسني أو 
أدنى منها تتضح الحقيقة العارية املؤملة 
أم���ام���ه���م، وت���س���وّد ال��دن��ي��ا أم����ام أع��ي��ن��ه��م، 
وي��ب��ي��ت��ون ل��ي��ل��ت��ه��م ف���ي ح���س���رة، ح��ت��ى ما 
إذا مل��ع أم��ام��ه��م س����راٌب آخ���ر رس��م��ت على 
وج��وه��ه��م اب��ت��س��ام��ة، وأس���رع���وا الخطى 

نحوه.
وف���ي���م���ا ي���ل���ي أع��������رض ع���ل���ي���ك���م أق��������وااًل 
موجزة ألهم الفالسفة عن السعادة، ذلك 

الحلم املستحيل.

شوبنهاور

ي������رى ش���وب���ن���ه���اور أن ال����س����َع����ادة ه��ي 
إرض����اء ل��ل��رغ��ب��ات، وي���رى أن امل��ع��ان��اة في 
م��ق��اب��ل ال��س��ع��ادة ت��ح��دث نتيجة ل����إرادة، 
 ب��ني 

ً
ألن���ه���ا –أي امل����ع����ان����اة– ت���ق���ف ح����ائ����ال

اإلرادة وأهدافها.
وي����م����ك����ن ال����ن����ظ����ر ل���ن���ه���ج ش���وب���ن���ه���اور 
للسعادة على أنه نوع من التلذذ الكمالي 
"أي الساعي للكمال"، ولكي نكون سعداء 
من  ك��ل��ي��ًا  نتخلص  أن  علينا  رأي����ه–  –ف���ي 

األلم وأن نلبي كل رغباتنا بشكٍل كامل.
وإذا نظرنا لهذا الرأي، لن نتعجب من 
ق��ول ش��وب��ن��ه��اور إن ال��س��ع��ادة مستحيلة 
منها  املؤقتة  ال��ّس��ع��ادة  بينما  التحقيق، 
ممكنة التحقق لعدٍد قليل من الناس على 

األرجح.
املؤقتة هي  ال��س��ع��ادة  ول��ك��ن حتى تلك 
َوْه�����م ف���ي رأي ش��وب��ن��ه��اور، وه����ذا ي��ع��ود 
ما ستعود  التي سرعان  اإلرادة  لطبيعة 

لحالة امللل بعد تلبية الرغبات.

سقراط

ق����ال س���ق���راط إن ال���ّس���ع���ادة ه���ي ك���ل ما 
ي���رغ���ب ف��ي��ه ج��م��ي��ع ال����ن����اس، وه����ي دائ��م��ًا 
الهدف النهائي ألفعالنا، وهي -بالتالي- 
خ��ي��ر غ��ي��ر م����ش����روط. وي�����رى ال��ف��ي��ل��س��وف 
الكبير أن السعادة ال تعتمد على العوامل 
ال���خ���ارج���ي���ة )األش������ي������اء( ف����ي ح����د ذات���ه���ا، 
ولكن ف��ي كيفية اس��ت��خ��دام تلك األش��ي��اء، 
فالحكيم سيوظف املال توظيفًا صحيحًا 
كي يجعل حياته أفضل، بينما سيضيع 
ال��ج��اه��ل امل����ال ه���ب���اًء وي��ب��ي��ت ح��ال��ه أس���وأ 
م��ن ذي قبل. وب��ه��ذا يمكن ال��ق��ول إن امل��ال 
في حد ذاته ال يجعلنا سعداء فهو خير 

مشروط، ما دام في يدي شخٍص حكيم.

أفالطون

أك��������د أف�������الط�������ون ف������ي ك����ت����اب����ه األش����ه����ر 
"الجمهورية" أن الخلوق فقط القادر على 
الوصول للسعادة الحقيقية، وبهذا على 
 العدالة. 

ً
املرء أن يفهم القيم األربع، خاصة

ي����رى أف���الط���ون أن م���ن ي���س���يء اس��ت��خ��دام 
من  بينما  لشهواته،  عبدًا  يكون  السلطة 
ال يقدم على ه��ذا ويظل راش���دًا وضابطًا 

لذاته يكون سعيدًا.
ي��ب��ش��ر أف����الط����ون ب���ن���وٍع م���ن ال��س��ع��ادة 
ويتحقق  االجتماعية،  ال��ع��دال��ة  م��ن  ن��اب��ع 
املجتمع.  ف��ي  امل����رء  وظ��ي��ف��ة  ع��ب��ر تحقيق 
ذل���ك ال��واج��ب يخلق ال��س��ع��ادة -ك��م��ا ي��رى 
أف���الط���ون- ب��ي��ن��م��ا ت��ع��د امل���ص���ادر األخ���رى 
واملتعة  وال��ث��روة  الرفاهية  مثل  للسعادة 
الحسية أش��ك��ااًل أق��ل درج��ة من السعادة، 

إن لم تكن سعادة زائفة بالكلية.

أرسطو
وصف أرسطو ما سماه "يودايمونيا" 

كهدٍف ألفكار البشر وأفعالهم. وعادة ما 
لكن بعض  للسعادة،  الكلمة  تلك  تترجم 
األدق  الترجمة  إن  ي��ق��ول��ون  األك��ادي��م��ي��ني 

لليودايمونيا هي "االزدهار البشري".

اليودايمونيا  تشير  أدق،  نحٍو  وعلى 
ل��ح��ال��ة ف��ط��ري��ة إي��ج��اب��ي��ة األص���ل يمكن أن 
إليها.  للوصول  جاهدين  البشر  يسعى 
ون���ظ���رًا ألن ت��ل��ك ال��ح��ال��ة ه���ي أك���ث���ر ح��ال��ة 
إي��ج��اب��ي��ة ي��م��ك��ن أن ي��ص��ل إل��ي��ه��ا إن��س��ان، 
يمكن القول تبسيطًا إنها تعني السعادة.

أبيقور

كان هدف فلسفة أبيقور هو الوصول 
لحالة السكينة والتحرر من الخوف، كما 
كانت ترمي للتخلص من األلم. ولتحقيق 
ه��������ذا أوص����������ى أب�����ي�����ق�����ور ب����ح����ي����اة زاه��������دة 

وبصداقة نبيلة وبتجنب السياسة.
الطرائق  أهم  فمن  ألبيقور،  وبالنسبة 
سعادة  لضمان  الحكماء  يتبناها  ال��ت��ي 

دائمة طوال حياتهم الصداقة.

الرواقيون

آم�����ن ال����رواق����ي����ون أن ال��ف��ض��ي��ل��ة ك��اف��ي��ة 
لتلك  ي��ص��ل  م��ن  وأن  ال��س��ع��ادة،  لتحقيق 

الفضيلة سيكون حكيمًا.
ي��ص��ل  م������ن  إن  أب����ي����ك����ت����ي����ت����وس  ي�����ق�����ول 
مريضًا  س��ي��ك��ون  الفضيلة  ع��ب��ر  للحكمة 
لكنه سعيد، يالحقه الخطر لكنه سعيد، 
ي��ح��ت��ض��ر ل��ك��ن��ه س��ع��ي��د، ف���ي امل��ن��ف��ى لكنه 
س��ع��ي��د، ي���ن���ال ال���ن���اس م���ن س��م��ع��ت��ه لكنه 

سعيد.
ل��ق��د ك����ان ال���رواق���ي���ون ي��ق��ض��ون وق��ت��ه��م 
يحققون  وك���ان���وا  ال��ف��ض��ي��ل��ة،  وراء  سعيًا 
هذا عبر دراسة املنطق الرواقي والفيزياء 

الرواقية وعلم األخالق الرواقي.
"من  بأنهم  أنفسهم  ال��رواق��ي��ون  يصف 

وتشير  الطبيعة"،  م��ع  وف���اٍق  ف��ي  يعيش 
ب���ع���ض م��������دارس ال����رواق����ي����ة إل������ى م��ف��ه��وم 
ال����ي����وداي����م����ون����ي����ا ع����ن����د أرس�����ط�����و ك����ه����دٍف 

ملمارسة الفلسفة الرواقية.

ابن سينا

ي���ص���ف اب�����ن س���ي���ن���ا ال����س����ع����ادة ك���ه���دٍف 
ال��س��ع��ادة الحقة  ل��إن��س��ان��ي��ة، وي���ق���ول إن 
نقية وحرة من املساعي الدنيوية. ويقول: 
إذا وض��ع عنهم  املتنزهون،  "وال��ع��ارف��ون 
درن مقارنة البدن، وانفكوا عن الشواغل، 
خ��ل��ص��وا إل����ى ع���ال���م ال���ق���دس وال���س���ع���ادة، 
وانتقشوا بالكمال األعلى، وحصلت لهم 

اللذة العليا".

فيكتور فرانكل

ت��رك��زت فلسفة ف��ي��ك��ت��ور ف��ران��ك��ل ح��ول 
التأكيد على املعنى وعلى قيمة املعاناة، 
هو  م��ا  تجاه  إل��ى مسؤوليتنا  باإلضافة 
أك���ب���ر م����ن ال���ن���ف���س. وي������رى ع���ال���م ال��ن��ف��س 
األمل���ان���ي أن ال��س��ع��ادة ل���ن ت��ت��ح��ق��ق إال إذا 

تصدينا لتلك األسئلة.
"م��ن خصائص  فرانكل:  فيكتور  يقول 
وتكرارًا  م��رارًا  التأكيد  األمريكية  الثقافة 
ع��ل��ى أن��ن��ا م���أم���ورون أن "ن��ك��ون س��ع��داء"، 
ت��ك��ون مسعًى  أن  ال��س��ع��ادة ال يمكن  ل��ك��ن 
لنا. على املرء أن يكون له مبرر كي "يكون 

سعيدًا".

نيتشة

ل���ل���س���ع���ادة  ال���س���ع���ي  ي������رى ن���ي���ت���ش���ة أن 
"ب��م��ع��ن��ى م���الح���ق���ة ال����ل����ذة" ف����ي ح����د ذات����ه 
إهدار للحياة البشرية، ويقول: "ال تسعى 
ه��ذا هو  يفعل  إن من  للسعادة،  البشرية 
اإلنجليز )في إشارٍة للفلسفة اإلنجليزية 
ال���ن���ف���ع���ي���ة وت����رك����ي����زه����ا ع����ل����ى ال����س����ع����ادة 

 رفضها نيتشة(".
ٌ
الشاملة، وهي فلسفة

كّرس نيتشة حياته لفكرة إيجاد معنًى 
للحياة، وقدم لنا "اإلنسان األعلى" الذي 
يخلق معنًى للحياة كبديٍل عن "اإلنسان 
األخ���ي���ر" )وه����و إن���س���ان ال��ع��ص��ر ال��ح��دي��ث 
ال��ذي يلهث وراء امللهيات ويعيش حياة 

بال معنى(.
َم���ّج���َد ن��ي��ش��ت��ة م���ن ي��ت��ح��م��ل��ون م��ع��ان��اة 
، ل��ل��وص��ول ل��ل��ه��دف ال��ذي 

ً
ك��ب��ي��رة ط��واع��ي��ة

وضعوه ألنفسهم.

سالفوي جيجيك

يقول الفيلسوف السلوفيني املعاصر: 
"السعادة لم تكن أبدًا مهمة. املشكلة هي 
أن��ن��ا ال ن��ع��رف حقًا م��ا ن��ري��د، م��ا يجعلنا 
س�����ع�����داء ل���ي���س م�����ا ن�����ري�����د. إن ال���س���ع���ادة 
ل��الن��ت��ه��ازي��ني؛ ول���ه���ذا أع��ت��ق��د أن ال��ح��ي��اة 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى تلبية ال��رغ��ب��ات ه��ي حياة 
ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ال�����ص�����راع ال������دائ������م، خ���اص���ة 
الصراع ال��ذي ت��دور رح��اه مع النفس. إذا 
أردت أن تظل سعيدًا عليك أن تظل غبيًا. 
إن السادة الحقيقيني ليسوا سعداء أبدًا، 

بل إن السعادة من سمات العبيد".

الغزالي

على  الحفاظ  أهمية  على  الغزالي  أك��د 
طقوس اإلسالم، وعلى األفعال التي تقود 
للخالص وتجنب األلم. ويرى الفيلسوف 
اإلس�����الم�����ي أن اإلن�����س�����ان ل����ن ي��ت��م��ك��ن م��ن 
ال���ت���ح���ول م���ن ع���ال���م ال���دن���ي���ا إل����ى ال��ت��ق��وى 
الكاملة لله، وهي السعادة الحقة، إال عبر 

العقل وهو عطية الله له. 
وب��ح��س��ب رأي ال���غ���زال���ي، ه��ن��اك أرب��ع��ة 
الذات ومعرفة  مكونات للسعادة، معرفة 
الله ومعرفه العالم كما هو حقًا، ومعرفة 

الحياة اآلخرة كما هي حقًا.

 من شوبنهاور إلى الغزالي.. كيف رأى الفالسفُة السعادة عبر العصور؟
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قضايا وآراء

طوال األسابيع املاضية ومع تفاعالت 
األزم�����������ة ال����دب����ل����وم����اس����ي����ة ب������ن ال����ج����زائ����ر 
وف��رن��س��ا ت��ك��رر اس��ت��خ��دام ع��ب��ارة "ح���روب 
الذاكرة" والتي تشير إلى وجود ذاكرتن 
لفترة  ال��ش��ع��ب��ن  ع��ن��د  ج��ذري��ا  مختلفتن 
االحتالل الفرنسي للجزائر، مع أن فرنسا 
ال ت��ن��ك��ر امل���ع���ان���اة ال���ت���ي ع��اش��ه��ا ال��ش��ع��ب 
ال����ج����زائ����ري ب��س��ب��ب االح����ت����الل ال��ف��رن��س��ي 
وعّبر عن هذا املوقف بكل وضوح الرئيس 
الفرنسي السابق، فرانسوا هوالند: "لقد 
خ��ض��ع��ت ال���ج���زائ���ر خ����الل ف��ت��رة االح��ت��الل 
نظام ظالم ووحشي وهذا  إل��ى  الفرنسي 

النظام يحمل اسما هو االستعمار". 
ث��م ت��ط��ّرق إل��ى م��ج��ازر ع��ام 1945 التي 
ال��ج��زائ��ري��ن "إن أح���داث  ف��ي��ه��ا آالف  ق��ت��ل 
س��ط��ي��ف وق���امل���ة وخ����راط����ة ت��ب��ق��ى راس��خ��ة 
ف�����ي ذاك����������رة ال�����ج�����زائ�����ري�����ن وض���م���ي���ره���م، 
فعندما كان العالم ينتصر على البربرية 
��ت ف��رن��س��ا ع���ن م��ب��ادئ��ه��ا 

ّ
)ال����ن����ازي����ة( ت��خ��ل

امل��ج��ازر، وه��ذه حقيقة البد  وقامت بتلك 
م����ن االع�����ت�����راف ب���ه���ا م��ه��م��ا ك���ان���ت م���ؤمل���ة، 
وخ�����اص�����ة أم��������ام ال����ش����ب����اب، ل���ك���ي ت��ع��ي��ش 
ال���ص���داق���ة ب���ن ال��ش��ع��ب��ن... ن��ح��ن ن��ح��ت��رم 
الذاكرة، كل الذاكرة، ومن واجبنا أن نقول 
ال��ع��ن��ف وال��ظ��ل��م وامل��ج��ازر  الحقيقة ح���ول 
والتعذيب"، لكنه أّكد أنه ال يقصد بكالمه 

هذا االعتذار. 
وف�����ي ال����ع����ام امل�����اض�����ي، ط���ل���ب ال��رئ��ي��س 
ال��ح��ال��ي، إي��م��ان��وي��ل م���اك���رون، م��ن امل���ؤرخ 
واملختص  الجزائر  في  امل��ول��ود  الفرنسي 
ب��ال��ت��اري��خ امل��ع��اص��ر ل��ل��ج��زائ��ر، ب��ن��ج��ام��ان 
ودقيق  موضوعي  تقرير  كتابة  س��ت��ورا، 
للجزائر  الفرنسي  االح��ت��الل  وقائع  ح��ول 
الذي وصفه ماكرون نفسه بجريمة ضد 
اإلن���س���ان���ي���ة وأم�����ل م���ن ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر ط��ي 
الذاكرة  صفحة املاضي األليم ومصالحة 

وتحقيق التهدئة بن البلدين.

وأن��ه��ى امل��ؤرخ تقريره ف��ي ب��داي��ة العام 
الحالي وقّدمه للرئيس ماكرون، وأوضح 
خ����الل����ه ل��ل��ف��رن��س��ي��ن أش����ي����اء ل����م ي���ك���ون���وا 
ي���ع���رف���ون���ه���ا ع�����ن م����م����ارس����ات االح�����ت�����الل، 
م��ث��ل تهجير 2 م��ل��ي��ون م����زارع م��ن ق��راه��م 
لالستيالء عليها واستخدام النابالم ضد 
الفرنسية  ال��ح��ك��وم��ة  وق��ي��ام  ال��ج��زائ��ري��ن 
باإلضافة  باغتيال معارضن جزائرين، 
الجزائرين  املتظاهرين  عشرات  قتل  إلى 
ورمي جثثهم في نهر السن، في أكتوبر 
ع��ام 1961، وط��ال��ب ب��إح��ي��اء ه��ذه ال��ذك��رى 

سنويا بمشاركة الرئيس الفرنسي. 
ول���ك���ن���ه ت���ح���دث ف����ي امل���ق���اب���ل ع����ن ق����ادة 
ح 

ّ
ج��زائ��ري��ن ل��م ي��ك��ون��وا م��ع ال��ع��م��ل املسل

التركيز  يفضلون  كانوا  بل  فرنسا،  ضد 
ع���ل���ى ت��م��س��ك ال���ش���ع���ب ال����ج����زائ����ري ب��ل��غ��ت��ه 
الوطنية وتاريخه املميز، وكانوا يؤكدون 
أنهم ليسوا ضد الشعب الفرنسي بل ضد 
االس��ت��ع��م��ار وب��ع��ض��ه��م ك���ان م��ت��زوج��ا من 

فرنسيات.
ك��م��ا ذّك���ر ف��ي ت��ق��ري��ره ب��ح��ج��م ال��ت��داخ��ل 
مليون   2.5 وج���ود  نتيجة  الشعبن  ب��ن 
ف��رن��س��ي ع��اش��وا ف��ي ال��ج��زائ��ر ب��ن ج��ن��ود 
الحركين،  إل��ى  باإلضافة  ومستوطنن، 
وه��م ال��ذي��ن ح��ارب��وا ف��ي ص��ف��وف الجيش 
ال��ف��رن��س��ي ض��د ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر ول��ج��ؤوا 
التحرير،  بعد  فرنسا  إل��ى  عائالتهم  م��ع 
وامل��ه��ن��ي��ن ال��ف��رن��س��ي��ن ال���ذي���ن ع��م��ل��وا في 
ال��ج��زائ��ر خ���الل س��ن��وات االح��ت��الل بحيث 
يصل عدد الفرنسين املرتبطن بالجزائر 
ب��ط��ري��ق��ة أو أخ�����رى م���ع أوالده�������م، حسب 
ثمانية مالين  إل��ى سبعة حتى  س��ت��ورا، 

شخص.   
ولذلك أوصى في تقريره على مواجهة 
ال��ت��اري��خ امل��ع��ق��د وامل��ت��داخ��ل ب��ن ال��ب��ل��دي��ن 
والثقافة  التعليم  مستوى  على  بالعمل 
م��ن أج��ل معرفة اآلخ���ر وم��ع��رف��ة ال��ت��اري��خ، 

إذا  املصالحة  يمكن تحقيق  "كيف  قائال: 
ظننت أنك لم تخطئ أبدا"، لكنه استغرب 
تركيز القادة الجزائرين على فكرة اعتذار 
ف��رن��س��ا ع���ن ج���رائ���م���ه���ا، رغ����م أن����ه "م��م��ك��ن 
لبناء  التاريخ  معرفة  بعد  لكن  ومطلوب 
هذا  واعتبر  وعميقة"،  مصالحة حقيقية 
التركيز شعارا شعبويا يسعى من خالله 
ه��ؤالء القادة إل��ى رب��ح معركة إعالمية ال 
ت��ف��ي��د ف���ي ح���ل امل��س��أل��ة، ف��ج��وه��ر املشكلة 
ح��س��ب رأي���ه م��ك��اف��ح��ة األف��ك��ار العنصرية 

ألنها جوهر االستعمار. 
واع������ت������رف امل���������ؤرخ ال�����ج�����زائ�����ري، ف�����ؤاد 
س�����وف�����ي، ف�����ي ح�������وار م�����ع وك�����ال�����ة ف���ران���س 
خصوصا  س��ت��ورا  مهمة  بصعوبة  ب��رس 
م���ن ن��اح��ي��ة ال��ت��وف��ي��ق ب���ن م���ن ي��ح��ن إل��ى 
االستعمار في فرنسا ومن يعادي فرنسا 
في الجزائر، ولكنه تابع أن التقرير يمكن 
ل��ن��ق��اش ح���ول املصالحة  ال��ب��اب  ي��ف��ت��ح  أن 
ب���ع���ي���دا ع�����ن ال�����ج�����دل ال����س����ي����اس����ي، ب��ي��ن��م��ا 
بأنه  التقرير  الجزائرية  الحكومة  همت 

ّ
ات

وأك��دت  التوقعات  ودون  موضوعي  غير 
ع���ل���ى ض��������رورة اع�����ت�����ذار ف���رن���س���ا رس��م��ي��ا 
ع���ن ج��رائ��م��ه��ا االس��ت��ع��م��اري��ة وت��ع��وي��ض 

ق��رار م��ن الرئيس  الضحايا. وأع��ق��ب ذل��ك 
بتأسيس  ت��ب��ون،  املجيد  ال��ج��زائ��ري، عبد 
املقاومة  ب��ت��اري��خ  تعنى  تلفزيونية  ق��ن��اة 
ال���ج���زائ���ري���ة وال���ج���رائ���م ال��ف��رن��س��ي��ة، وم��ن 
ال��ح��رك��ي��ون ف��ي فرنسا،  ط��رف آخ��ر انتقد 
وه������م ال����ج����زائ����ري����ون ال�����ذي�����ن ق����ات����ل����وا م��ع 
ال���ج���ي���ش ال���ف���رن���س���ي، ال���ت���ق���ري���ر، ألن������ه ل��م 
ي���ت���ع���رض مل���س���ؤول���ي���ة ال����دول����ة ال��ف��رن��س��ي��ة 
ع���ن امل���ج���ازر ال���ت���ي ت��ع��رض��وا ل��ه��ا ع��ن��دم��ا 
وحدهم  وتركتهم  سالحهم  م��ن  جردتهم 
بعد  التحرير  أن��ص��ار جبهة  مواجهة  ف��ي 
اتفاقيات إيفيان عام 1962 حيث عوملوا 

باعتبارهم خونة.  
��ه��م 

ّ
ات ال��ج��زائ��ري  التصعيد  ع��ل��ى  ورّدا 

ال����رئ����ي����س م������اك������رون ال����ن����ظ����ام ال���س���ي���اس���ي 
بطريقة  التاريخ  كتابة  بإعادة  الجزائري 
ترّوج للعداء لفرنسا، ودعا إلى االعتراف 
بالذاكرة الجزائرية والذاكرة الفرنسية عن 
هذه الحرب والعمل بما يتيح تعايشهما 
معا، وتابع أن الرئيس تبون رهينة نظام 
ع���س���ك���ري- س���ي���اس���ي، ب��ي��ن��م��ا رأى ب��ع��ض 
الجزائري  التصعيد  هدف  أن  اإلعالمين 
تجاه فرنسا تحميلها مسؤولية األزمات 
ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ال��ج��زائ��ر ه���ذه األي���ام، 

رغم أن هذا التصعيد لن يفيد الجزائر. 
ف���ب���اإلض���اف���ة إل�����ى ال���ت���داخ���ل ال��س��ك��ان��ي 
ال��ك��ب��ي��ر ب����ن ال���ب���ل���دي���ن، ه���ن���اك ال���ع���الق���ات 
االقتصادية االستثنائية التي تجمعهما، 
فباريس هي املزّود األول للجزائر بالسلع 
األول خ��ارج  املستثمر  وال��خ��دم��ات، وه��ي 
قطاع الطاقة، كما أنها الشريك التجاري 
ال����ث����ان����ي ب����ع����د ال�����ص�����ن، ب����اإلض����اف����ة إل����ى 
ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ث��ق��اف��ي 

االستثنائي بن البلدين.
ول��ذل��ك، مهما ك���ان ال��خ��ط��اب اإلع��الم��ي 
ال����ج����زائ����ري م��ت��ش��ن��ج��ا، م����ن غ���ي���ر ال������وارد 
إح������داث ق��ط��ي��ع��ة م����ع ف���رن���س���ا، خ��ص��وص��ا 

م����ع وض������ع االق����ت����ص����اد ال����ج����زائ����ري ب��ال��غ 
أسعار  انخفاض  بعد  حاليا  الحساسية 
النفط ومضاعفات كورونا التي انعكست 

سلبا على قيمة العملة ومعدل البطالة. 
وف��وق كل ذل��ك، فإن ستة عقود تقريبا 
قد مّرت على استقالل الجزائر وهي فترة 
يمكن اع��ت��ب��اره��ا ك��اف��ي��ة الل��ت��ئ��ام ال��ج��راح، 
ك���م���ا ح�����دث ف����ي ال����ع����الق����ات ب����ن ال���ي���اب���ان 
وبريطانيا، وهي  أملانيا  أو بن  وأميركا 
بناء  إمكانية  تؤكد  حديثة  أمثلة  مجرد 
ع����الق����ات م��ت��ي��ن��ة وت���ح���ال���ف���ات ب����ن ب���ل���دان 
ح���دث���ت ب��ي��ن��ه��ا ح�����روب ش��ام��ل��ة وم���ج���ازر 
ه���ائ���ل���ة، ب����ل ح���ت���ى ال���ع���الق���ات األم��ي��رك��ي��ة 
ألن  مستمرا،  تحسنا  تشهد  الفيتنامية 
ه��ذه ال��ش��ع��وب ال تعيش أس��ي��رة امل��اض��ي، 
ح��روب  وك���أن  املستقبل،  نحو  تتطلع  ب��ل 

الذاكرة اختصاص شرقي. 
ال��ش��ي��ع��ي  ال���س���ن���ي  ال�����ص�����راع  زال  ف���م���ا 
مستمرا منذ 14 قرنا، وم��ا زال��ت حمالت 
متواصلة،  بالثأر  واملطالبة  اآلخر  تكفير 
وك�����������أن ال�������خ�������الف ق�������د ح���������دث ب������األم������س، 
الكاثوليك  ب��ن  ال��ع��الق��ات  تمكنت  بينما 
صفحة  وطي  تجاوز  من  والبروتستانت 
امل���اض���ي ن��ه��ائ��ي��ا ن��ت��ي��ج��ة اإلي���م���ان ب���أن ما 
رغم  يفرقهما  مما  بكثير  أكبر  يجمعهما 

قرون من الحروب التي وقعت بينهما.
وي���م���ك���ن أخ������ذ م����ث����ال ع���ن���ه���ا ف����ي ح���رب 
ال��ث��الث��ن ع��ام��ا ف���ي أمل��ان��ي��ا ال��ت��ي خ��س��رت 
خ��الل��ه��ا ب��ن رب���ع وث��ل��ث س��ك��ان��ه��ا، بينما 
اليوم  والبروتستانت  الكاثوليك  يعيش 
جنبا إلى جنب في مختلف املدن األملانية 
في سالم وانسجام، ربما ألن حياة الوفرة 
وال���رف���اه ت��س��اع��د ع��ل��ى ن��س��ي��ان ص��راع��ات 
ك��ان حجم  التسامح مهما  املاضي وعلى 
ال��ج��رائ��م امل��رت��ك��ب خ��الل��ه��ا ك��ب��ي��را، بينما 
تعتبر حياة البؤس بيئة نموذجية لنمو 

مشاعر الغضب وثقافة الكراهية.  

جميعنا نعرف حكاية الذئب والحمل، 
التي كتبها شعرا الفونتن تحت عنوان 
"ح����ج����ة األق���������وى ه�����ي األف�����ض�����ل دائ�����م�����ًا". 
ف���ال���ذئ���ب أت����ى ي���وم���ا ج��ائ��ع��ا ال����ى س��اق��ي��ة 
 يشرب 

ً
ي��ب��ح��ث ع��ن ط��ري��دة، ف��وج��د ح��م��ال

م���ن م��ائ��ه��ا ال���ص���اف���ي ال����ج����اري. ف��اب��ت��دره 
: ك��ي��ف ت���ج���رؤ ع��ل��ى تعكير 

ً
ال���ذئ���ب ق���ائ���ال

ش���راب���ي، س���وف أع��اق��ب��ك ع��ل��ى ذل����ك. داف��ع 
بعيدًا  يشرب  إن��ه  فقال  نفسه  ع��ن  الحمل 
ع����ن ال���ن���ب���ع ف��ك��ي��ف ي��م��ك��ن��ه ت��ع��ك��ي��ر ص��ف��و 
الذئب حجري  أجابه  عكرتها،  لقد  امل��اء؟ 
القلب، سبق ان  فعلت ذلك العالم املاضي 
. اج��اب��ه ال��ح��م��ل ول��ك��ن��ي ل��م اك���ن قد 

َ
اي���ض���ا

ولدت حينها! وإن يكن قال الذئب: اذا لم 
تكن انت فهو إذن أخاك. ليس لدي أشقاء 
اجاب الحمل. إذن احد اقاربك، ويجب أن 

أعاقبك وأثأر منك. قال فيما يلتهمه!  
وجد حزب الله حمالنًا كثيرة يلتهمها 
منذ  مجادلته،  ع��ن  ع��ج��زت حتى  أن  بعد 
أقامت  العام 2005 وحتى اآلن. عدا عّمن 

معه حلفًا فاوستيًا اضاع لبنان.  
عند كل محطة حاولت حمالن السلطة، 
م��ت��ب��وع��ة ب��ق��ط��ع��ان��ه��ا، ت��ب��ري��ر ت��ن��ازالت��ه��ا 
األهلي  السلم  على  بالحفاظ  وخيباتها 
واالس���ت���ق���رار االق���ت���ص���ادي. ال���ى ان ان��ه��ار 
االق��ت��ص��اد وارت���ه���ن ال��س��ل��م األه���ل���ي مل���زاج 

القمصان السود ومشغلينهم.  
ق���ب���ل ذل�����ك ظ����ل ح�����زب ال���ل���ه ف����ي خ��ل��ف��ي��ة 
"م���ق���اوم���ة". ول��م  ب��ث��وب  امل��ش��ه��د، متخفيًا 
ي��ح��ّم��ل��ه أح����د م��س��ؤول��ي��ة ال���ت���ده���ور وظ��ل 
ف��ض��ل ال��ل��ه ن��ائ��ب ال���ح���زب،  م��ت��أب��ط��ًا ملف 
ال���ف���س���اد ك���ف���زاع���ة ال���ح���ق���ل. ف���ب���ال���رغ���م م��ن 
الثلث  وفرضه   2008 في  لبيروت  غزوته 
امل��ع��ط��ل ف��ي ال��ح��ك��وم��ات، اول م��س��م��ار في 
وتعطيل  ودستورها،  الجمهورية  نعش 
األك���ث���ري���ة ال���ب���رمل���ان���ي���ة وإس����ق����اط ح��ك��وم��ة 
ال��ت��ي��ار  ب���واس���ط���ة   ،2011 ف����ي  ال���ح���ري���ري 
���ل ان��ت��خ��اب 

ّ
ال���وط���ن���ي ال����ح����ر. ال�����ى أن ع���ط

رئيس الجمهورية كي يفرض من اختاره 
لنا بموافقة الحمالن.  

 في العثور على ورقة تن 
ً
نجح طويال

يخفي عوراته خلفها ليظل خارج عدسة 
ال���ك���ام���ي���را. ح���ت���ى ع���ن���دم���ا ان���دل���ع���ت ث���ورة 
ع��ل��ى تحييده  وال��ت��ي عملت  اك��ت��وب��ر،   17
ف��ل��م ت��ط��ال��ب ب��اس��ت��ع��ادة ال ال��س��ي��ادة على 
السالح وال على الحدود؛ مع ذلك انبرى 
س��ي��د ال���ح���زب ب��ال��ت��ص��وي��ب ع��ل��ى ال���ث���وار 
اته بوجههم وأرسل  وتهديدهم ورفع الء

شيعته لقمعهم بالحناجر والخناجر. 
ك�����ل ذل������ك ل�����م ي�����ع�����ّري ح������زب ال����ل����ه أم�����ام 
ال����ش����ع����ب ال���ل���ب���ن���ان���ي ال�������ى ح�����ن ان���ف���ج���ار 
امل���رف���أ وت��داع��ي��ات��ه. ك���ان ي��ك��ف��ي أن ي��ق��اوم 
ق��اٍض أع��زل واح��د وي��ق��وم بعمله بنزاهة 
وش��ج��اع��ة، ك��ي يكشف وج��ه��ه وي��ض��ط��ّره 
م��م��ارس��ة ض��غ��وط��ا مكشوفة وصلت  ال��ى 
ال����ى ح���د ت��ع��ط��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة ك���ي "ي��ق��ب��ع" 
ال��ق��اض��ي ال��ب��ي��ط��ار، ل��ي��خ��ف��ي آث���ار جريمة 

املرفأ.  
رب��م��ا ك���ان س��ي��م��ر ال��ت��ع��ط��ي��ل ه���ذه امل��رة 
ف��ع��ل شعبية  أو ردود  أي��ض��ًا دون ض��ج��ة 
ال�����وض�����ع االق����ت����ص����ادي  ل�����و ان  غ����اض����ب����ة، 
ك�����ان م���ق���ب���واًل. ل���ك���ن ت���الح���ق االن���ه���ي���ارات 
وال������ن������ك������ب������ات ع�����ل�����ى امل������واط������ن������ن ال�����ذي�����ن 
ان���ع���دم���ت  س��ب��ل ع��ي��ش��ه��م، ل��ي��س ال��ك��ري��م، 
ب�����ل م�����ج�����رد ال����ع����ي����ش، ج���ع���ل���ت م��س��ل��س��ل 
االع����ت����راض ي���ت���وس���ع مل���واج���ه���ة ع��ن��ج��ه��ي��ة 
ه واس��ت��ه��ت��اره بحياة  ال��ح��زب واس��ت��ق��واء

ومستقبلهم.   اللبنانين 
امل����ض����ح����ك امل����ب����ك����ي أن�������ه ي�������ذل ال���ش���ع���ب 
ال����ل����ب����ن����ان����ي ت����ح����ت ش�������ع�������ارات: ال����ك����رام����ة 
ال��وط��ن��ي��ة، وس���ي���ادة ل���ب���ن���ان، ال���ت���ي تعلن 
إيران احتالله، وصون الوحدة واملصلحة 
ال��وط��ن��ي��ة واإلس���ت���ق���رار ال��داخ��ل��ي وال��س��ل��م 
ميليشيا  تمرين حراسة  ا 

ّ
وعاين األهلي. 

ال�����ح�����زب ل����ه����ذا ال����س����ل����م ف�����ي ه����ج����وم ع��ن 
انتشارهم في جرود عيون  الرمانة وفي 
وك��ام��ل أسلحتهم،  ب��س��واده��م  ال��س��ي��م��ان، 
كيلومتر  بعد  على  حاجزًا  نصبوا  حيث 

واحد من حاجز الجيش اللبناني.  
ول���س���ان ح���ال ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن: وِن���ْع���َم مثل 

هذان االستقرار والسلم األهلين، ناهيك 
عن الكرامة واملصلحة الوطنية!! 

م���ع ذل���ك ي���ج���ادل ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه من 
ي��ت��ه��م��ه ان�����ه ب�����ات ي��ح��ك��م ل���ب���ن���ان ل��ص��ال��ح 
اي������ران، ف���ي أن����ه ع���اج���ز ح��ت��ى ع���ن تنحية 
ق���اٍض ع��ن م��ل��ف م��ع��ن؟ وأن���ه ل��ّب��ى مطلب 
الشواطئ  إلى  امل��ازوت  عدم إيصال سفن 
إع��ادة   

ْ
���ْرض

َ
ف م��ن  يتمكن  ول��م  اللبنانية!! 

ال��ت��ن��س��ي��ق وال���ع���الق���ات م���ع س���وري���ا وم��ع 
نفسها  إي���ران  أن  ع��ن   

ً
ال��ش��رق؟”. متغافال

تخضع للعقوبات وتعجز عن مخالفتها 
يستقبل  ان  إذن  ل��ه  ف��ك��ي��ف  ب��ال��ح��ي��ل��ة.  اال 

سفنًا إيرانية في لبنان؟  
ك�����ان ح����ري����ًا ب���ال���س���ي���د ن���ص���رال���ل���ه، ق��ب��ل 
ت��ه��ي��م��ن ع���ل���ى ح���زب  إي�������ران  ي��ن��ف��ي أن  ان 
ل��ب��ن��ان، أن ال ي��ش��ه��ر جنديته  ال��ل��ه وع��ل��ى 
مع  ويتفق  للخامنئي،  امل��ال��ي��ة  وتبعيته 
ت��ص��رح ه��ي باحتاللها  ك��ي ال  ق��ي��ادات��ه��ا 
ل��ل��ع��واص��م ال��ع��رب��ي��ة األرب����ع����ة، ب��م��ا فيها 
من  سليماني  ق��اس��م  يمنع  وان  ب��ي��روت، 
اإلع��الن "عن فوز طهران ب� 74 مقعدا في 
ال��ب��رمل��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي ان��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام 

ق��د ص��ّرح  نفسه  وك��ان سليماني   ."2018
ف��ي امل��ق��اب��ل��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي أج���راه���ا "أن 
قبل  م��اء  ك��وب  ال يشرب  السيد نصرالله 

ان يستشيره". 
ال ي��ن��ت��ب��ه ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه ان ذرائ��ع��ه 
امل��ن��ط��ق��ي��ة ت���ب���ره���ن ع���ك���س م�����راده�����ا. ف��ه��و 
ي����ع����ت����رض ح����ت����ى ع����ل����ى وج����������ود ج���ي���وب 
ال ت������زال ت���ب���دي م���ق���اوم���ة م���دن���ي���ة ل��ت��م��ن��ع 
االسالمية  دول��ت��ه  وب��ن��اء  الكامل  احتالله 
ف��ي ام��ب��راط��وري��ة اي����ران ال��ك��ب��رى. ف��ه��و إن 
ل����م ي���ح���ظ ب���ك���ام���ل ال���س���ل���ط���ات ع���ل���ى غ����رار 
ال����ن����م����وذج ال���خ���ام���ن���ئ���ي، ي����أم����ر ف���ي���ط���اع،  
بلبنان،  يتحكم  ال  ان���ه  وي��زع��م  يتمسكن 
 ع���ن أن���ه ي��ت��س��ب��ب ب��ان��ه��ي��ار آخ��ر 

ً
م��ت��غ��اف��ال

م���ا ب��ق��ي ف���ي ه����ذا ال��ب��ل��د ال���ب���ائ���س بمنعه 
الحكومة من االجتماع والقيام بأدوارها 

املطلوبة داخليًا وإقليميًا ودوليًا.  
ف�����أن ت���ح���ك���م ي���ع���ن���ي ل����ه����ؤالء اإلم����س����اك 
امل��ط��ل��ق ب��ال��س��ل��ط��ة. وح���ت���ى ال����ق����درة ع��ل��ى 
ال��ت��ح��ك��م ب���ق���رارات وم�����زاج م���ن ه���و خ���ارج 
ال����ح����دود، ح���ك���وم���ات ال��خ��ل��ي��ج وس��ي��اس��ة 
للبنان  مقاطعتهم  على  فيعلق  بلدانهم. 
ات  بعد ان طفح كيلهم من انواع االعتداء
امل���وص���وف���ة وامل��ت��ن��وع��ة ال���ت���ي ي��م��ارس��ه��ا، 

فيجد أنهم يبالغون بردة فعلهم!! 
 2006 ال  "ب���ع���د  ال����ظ����رف����اء:  أح�����د  ���ق 

ّ
ع���ل

ط���ل���ع س���م���اح���ت���ه ي���خ���ب���رن���ا ان�����و ردة ف��ع��ل 
مبالغ   جندين،  خطف  على  االسرائيلي 
ف��ي��ه��ا وم�����ا ك�����ان الزم ح�����رب ب��ه��ال��ح��ج��م. 
ف��ع��ل  ان������و ردة  ي���خ���ب���رن���ا  ام������ب������ارح ط����ل����ع 
السعودية على سياسة الحزب وتصريح 
القرداحي مبالغ فيها وما بدها هالقد!!! 
ي����ا خ���ي���ي ف����ي م���ج���ال ب����س ب�����دك ت��ع��م��ل 
م��ش��ك��ل م��ع ح����دا، ت��ت��ف��ق ان���ت واي����اه ع��ردة 

الفعل اللي بتناسبك؟! 
ب���ع���د ام������رك ي���ع���ن���ي الن م����ا ب���ق���ى ف��ي��ن��ا 

نتحمل..." 
ال���ت���اري���خ  دروس  ان  ي���ظ���ه���ر  ه������ذا  ك����ل 
ت��ذه��ب ه��ب��اء. ف��ال��ح��زب يسير ع��ل��ى ه��دي 
في  وممارساتها  التحرير  منظمة  خطى 

برموش  حماها  من  أوصلت  التي  لبنان 
العيون الى ان ينثرون األرز على الجنود 

االسرائيلين الغازين املحتلن. 
التي  القهر وتتراكم الضغائن،  يتراكم 
لحظة  في  عظيمًا  غضبا  ستنفجر  بد  ال 
غالب  ذلك، تصريحات  على  والدليل  ما. 
ابو زينب نفسها، التي اراد منها "فضح 
السلطة. فعّرى  الشركاء" في   – الخصوم 
خ��ط��اب��ه��م امل��������زدوج، ع���ال���ي ال���ن���ب���رة أم����ام 
ال���ج���م���ه���ور وامل���ت���زل���ف ال���خ���اض���ع ل��ل��ح��زب 
ب��ذل��ك يظهر  ان��ه  ال��ط��اول��ة. صحيح  تحت 
ق��وت��ه وج��ب��روت��ه واس��ت��ه��ان��ت��ه ب��ال��ش��رك��اء، 
إال أن����ه ال ي��ت��م��ع��ن ب��م��غ��زى م���ا ي��ن��ق��ل م��ن 
م���ع���ل���وم���ات. ف���غ���اب ع��ن��ه ان ت��ص��ري��ح��ات��ه 
اع���ت���راف واض����ح مل���دى م��وج��ة االع���ت���راض 
وال����غ����ض����ب وال�����رف�����ض امل���ت���ع���اظ���م���ة ال����ذي 
يكنها له معظم الشعب اللبناني.  بحيث 
ومقاومته  له  العداء  بعض  إظهار  يكفي 
كي يكتسب اي كان شعبية وجماهيرية. 
م���ه���م���ا ت���ن���ص���ل ال�����ح�����زب وق������ادت������ه م��ن 
إي�����ص�����ال ال�����ب�����الد ال������ى االن����ح����ط����اط ال�����ذي 
يقرأ  أن  يكفيه  ينجح.  فلن  ال��ي��ه،  وصلت 
في جريدته املسماة األخبار ليطلع على 
أوض�������اع ال����ن����اس، او رب���م���ا ي��س��ت��م��ع ال���ى 
ب��رام��ج االذاع�����ات ال��ص��ب��اح��ي��ة ال��ت��ي تترك 
الهواء للمواطنن للتعبير عن مشاعرهم 
ل���ي���ل���م���س ال���ن���ق���م���ة ع����ل����ى م�����ا ي���ع���ي���ش���ون���ه، 
خصوصًا بعد أن ُحِرموا حتى الدواء. لم 
يجد مواطنًا عاجزًا مثلوم القلب سوى:" 

الله يصطفل فيهم واحد واحد". 
ام����ام ه����ذا ال����واق����ع، ت��ص��ب��ح م��س��ؤول��ي��ة 
م���واج���ه���ة ه��ي��م��ن��ة ال����ح����زب ع���ل���ى ل��ب��ن��ان، 
م����س����ؤول����ي����ة م���ش���ت���رك���ة ب�����ن امل����س����ؤول����ن 
وامل������واط������ن������ن ال����ل����ب����ن����ان����ي����ن ال����راف����ض����ن 
ل��ه��ي��م��ن��ت��ه وب���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وال����دول 
ج��زءًا  تحملت  األط����راف  ال��غ��رب��ي��ة. جميع 
ف��ي م��رح��ل��ة م��ا.  امل��س��ؤول��ي��ة لتمكينه  م��ن 
الخروج  على  العمل  اآلن  الجميع  وعلى 

من هذا البئر. 

منى فياض

د. عماد بوظو

يوم قضت الشراكة مع حزب الله على لبنان 

حول التوظيف السياسي لحروب الذاكرة
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ثقافة

هذا العالم

ي���ت���ف���اق���م وب��������اء ك�������ورون�������ا، ع����ل����ى ن��ح��و 
م���س���ت���ارع، ف���ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، وس��ط 
ت����وق����ع����ات ب���ل���ج���وء ال���س���ل���ط���ات إل������ى ع���دة 
خ��ي��ارات ج��دي��دة م��ن أج��ل دف��ع ال��ن��اس إلى 
أخذ اللقاح املضاد ل�"كوفيد 19"، ال سيما 
ف���ي ظ���ل إح���ج���ام ك��ث��ي��ري��ن ع���ن ال��ت��ط��ع��ي��م، 
بسبب مخاوف وأفكار مرتبطة بنظريات 

املؤامرة.
تايمز"  "ن��ي��وي��ورك  صحيفة  وب��ح��س��ب 
األميركية، فإن كبير مستشاري األمراض 
امل��ع��دي��ة ف���ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، أن��ت��ون��ي 
فاوتشي، أشار إلى احتمال اشتراط اللقاح 

على كل من يريد السفر جوا.
وفي مقابلة صحفية مع "إم إس إن بي 
س���ي"، ق��ال فاوتشي إن جعل أخ��ذ اللقاح 
ش���رط���ا ل��ل��س��ف��ر ال���ج���وي س��ي��ك��ون ب��م��ث��اب��ة 

"حافز آخر".
وتابع فاوتشي أنه في حال كانت ثمة 
رغبة للقيام بهذا األمر، أي فرض اإللزامية 
مقابل السفر الجوي في رح��الت داخلية، 
"فإن ذلك مما ينبغي أن يجري النظر فيه 

بجدية".
وي��أت��ي التفكير ف��ي ه��ذا ال��خ��ي��ار، فيما 
قال الرئيس األميركي، جو بايدن، في أكثر 
من مناسبة إن مقاربته إزاء تفشي متحور 
"أوميكرون" تقوم على أمرين اثنني؛ هما 

التلقيح وزيادة الفحوص.
واختارت الواليات املتحدة أال تعود إلى 
ف��رض اإلغ����الق، على غ���رار دول أوروب��ي��ة، 
ع�������ادت إل������ى ف������رض ق����ي����ود ص�����ارم�����ة، ك��م��ا 
أعلنت واشنطن إع��ادة فتح ح��دود البالد 
أم��ام القادمني من ثماني دول في منطقة 
إف��ري��ق��ي��ا ال��ج��ن��وب��ي��ة، ح��ي��ث ج�����رى رص��د 

املتحور الجديد أول مرة.
وش����دد ب���اي���دن، ف���ي وق����ت س���اب���ق، على 
أن امل���ت���ح���ور ي��ب��ع��ث ع��ل��ى ال���ق���ل���ق، ل��ك��ن��ه ال 
ينبغي أن ي��ت��ح��ول مل��ص��در "ف�����زع"، داع��ي��ا 
األميركيني إلى أخذ الجرعة املعززة ألنها 
أق��ل عرضة ألن يصابوا بمرض  تجعلهم 

شديد من جراء العدوى. وشهدت مطارات 
الواليات املتحدة، يوم االثنني، إلغاء ما ال 
يقل عن 2600 رحلة جوية، من بينها ألف 
رحلة داخلية ف��ي ال��ب��الد، م��ن ج��راء تزايد 
اإلصابات في بعض املناطق إلى مستوى 
أع���ل���ى م���م���ا ج�����رى ت��س��ج��ي��ل��ه ف����ي ال��ش��ت��اء 

املاضي.

وت��ش��ي��ر ب��ي��ان��ات ال��ص��ح��ة ف��ي ال��والي��ات 
امل���ت���ح���دة، إل�����ى أن م��ت��ح��ور "أوم����ي����ك����رون" 
م����س����ؤول ع����ن أك���ث���ر م����ن 70 ف����ي امل���ئ���ة من 

اإلصابات الجديدة في البالد.
 وت����ج����اوز م���ع���دل اإلص�����اب�����ات ال��ي��وم��ي 
ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا ف��ي ال���والي���ات املتحدة 
200 ألف في اليوم، وهو مستوى لم يجر 

تسجيله منذ ما يقارب 12 شهرا، بحسب 
"نيويورك تايمز".في غضون ذلك، يرجح 
أن يثير اشتراط اللقاح للسفر جوا، جدال 
واسعا في الواليات املتحدة، بينما يقول 
راف��ض��و التطعيم إن "اإلل��زام��ي��ة" تنال من 

حق اإلنسان وحريته في الجسد.
إن  اإللزامية،  مؤيدو  يقول  املقابل،  في 

رافضي التلقيح يشكلون عقبة أمام بلوغ 
املناعة الجماعية، ال سيما أن األمر يتعلق 
ال��ن��اس مؤديا  ب��م��رض معد وينتشر ب��ني 
إلى فقدان األرواح، وبالتالي، ال يمكن ملن 
يرفض التطعيم أن يزعم أن الخيار فردٌي 
خالص، ألن صحة كافة الناس باتت على 

املحك.

التلقيح مقابل الطيران.. شرٌط أميركي »محتمل« لتحفيز التطعيم
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الذاكرة  المغاربية

اقتفى أثر سلفه من املفكرين والفالسفة 
مفقودة؛  إس��الم��ي��ة  نهضة  ع��ن  الباحثني 
ان��ض��م ل���زم���رة م��ف��ك��ري ال��ن��ه��ض��ة م��ح��اوال 
االجابة عن س��ؤال مل��اذا تخلف املسلمون 
وت���ق���دم غ���ي���ره���م؟ وض����ع ش���روط���ا ك��ث��ي��رة 
لتحقيق ذلك املبتغى. القت أفكاره صدى 
واسعا في املغرب واملشرق؛ إال أن أفكاره 
ظلت حبيسة صفحات مؤلفاته التي تعد 
املوقف.  سيد  التخلف  وبقي  بالعشرات 
إن��ه املفكر ال��ج��زائ��ري مالك ب��ن نبي، "اب��ن 
رشد" القرن العشرين، الذي ال يزال فكره 
والقراء  النخب  اهتمام  االصالحي محط 
الثقافي  ل��ل��ش��أن  وال��ب��اح��ث��ني وامل��ت��ت��ب��ع��ني 

والفكري االسالمي.

النشأة

رأى مالك بن نبي النور يوم 28 يناير 
م����ن س���ن���ة 1905 ب��م��دي��ن��ة ت��ب��س��ة ب���والي���ة 
قسطنطينة التاريخية الواقعة في شمال 
ومحافظة؛  فقيرة  ألس��رة  الجزائر؛  ش��رق 
ح��ي��ث ك���ان وال�����ده م��وظ��ف��ا ب������إدارة مدينة 

تبسة، وكانت أمه تعمل في الحياكة.
ب����دأ م���ال���ك ب���ن ن��ب��ي ح��ي��ات��ه ال���دراس���ي���ة 
ب����ك����ت����اب ق������رآن������ي ت�����زام�����ن�����ا م������ع دراس�����ت�����ه 
الفرنسية  امل�����دارس  ب��أح��د  ال��ف��رن��ك��ف��ون��ي��ة 
حتى انهى تعليمه االبتدائي واالعدادي. 
ت��ف��وق��ه ال���دراس���ي س��اع��ده ع��ل��ى الحصول 
مل���واص���ل���ه تعليمه  ع��ل��ى م��ن��ح��ة دراس����ي����ة 

التعليم الثانوي بمدينة قسطنطينة.
ب��ن نبي سنة 1925 على  م��ال��ك  حصل 
ش��ه��ادة ال��ب��ك��ال��وري��ا، وس��اف��ر ب��ع��ده��ا إل��ى 
ف��رن��س��ا، ث��م ع��اد إل��ى ب��ل��ده ال��ج��زائ��ر، بعد 
أن خ�����اب ظ���ن���ه ف����ي ال���ع���ث���ور ع���ل���ى ش��غ��ل. 
لكن ج��دد س��ف��ره إل��ى ب��اري��س سنة 1930 
مرة  أخ��رى ملواصلة دراسته، غير أنه لم 
ال��دراس��ات  معهد  إل��ى  االنتساب  يستطع 
الالسلكي  م��درس��ة  إل��ى  فتوجه  الشرقية، 
حيث حصل على شهادة مهندس كهرباء 

عام 1935.
ح���ني رج����ع إل����ى ب����الد امل��ل��ي��ون ش��ه��ي��د، 
ت���ق���ل���د م���س���ؤول���ي���ات وم���ن���اص���ب ع����دي����دة، 
أبرزها منصب مستشار للتعليم العالي، 
ومدير لجامعة الجزائر ثم مدير للتعليم 
العالي، إلى أن استقال عام 1967 وتفرغ 

لنشاطه الفكري والدعوي.

نحو "كمنويلث" إسالمي

ال ي���م���ك���ن اخ�����ت�����زال ف���ك���ر م����ال����ك ب����ن ف��ي 
ق���ال���ب واح������د؛ وه����و ال�����ذي أل����ف أزي�����د من 
30 ك���ت���اب���ا؛ ل���ك���ن ال���ق���اس���م امل���ش���ت���رك ب��ني 
نقاش  خلق  محاولة  ه��و  الفكري  مكونه 
التخلف ومحاولة  أسباب  وسجال حول 
إع���ط���اء م��ق��ت��رح��ات ح��ل��ول ل��ل��خ��روج م��ن��ه، 
ب��غ��ي��ة ت��ح��ق��ي��ق ن��ه��ض��ة إس��الم��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة 
واق��ت��ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة؛ وم����ن ب���ني ما 
يقترحه بن نبي هو ما أسماه "كمنوليث 
إس��الم��ي"؛ ومفردة كمنوليث مشتقة من 
 "Commonwealth" االن��ج��ل��ي��زي��ة  ال��ك��ل��م��ة 
وت��ع��ن��ي ف���ي ال��س��اب��ق "ال����ث����روة امل���وح���دة" 
ل���ك���ن���ه���ا ف������ي ال����ع����ص����ر ال�����ح�����دي�����ث ت��ع��ن��ي 
ال��وض��ع السياسي امل��وح��د؛ وب��ه��ذا يمكن 
االستتنتاج أن مالك بن نبي كان يشترط 
التفرقة  ب���دل  ال���وح���دة  ال��ن��ه��ض��ة  لتحقيق 
ال���ت���ي ت��ع��ي��ش ع���ل���ى وق���ع���ه���ا امل��ج��ت��م��ع��ات 

االسالمية.
وح���اول املفكر ال��ج��زائ��ري ف��ي ك��ت��اب له 
ب��ع��ن��وان "ف���ك���رة ك��م��ن��ول��ي��ث إس���الم���ي" أن 
ي��ب��س��ط ل��ل��م��ت��ل��ق��ي ت����ص����وره، م���ؤك���دا أن��ه��ا 
الحضاري  والتخلف  العجز  م��ن  امل��خ��رج 
واالجتماعي للعالم االسالمي الذي ُمزق 
ل�����دول ض��ع��ي��ف��ة ف���ي م��ق��اب��ل ع���ال���م متكتل 
ف���ي ت��ح��ال��ف��ات ض��خ��م��ة ق��وي��ة اق��ت��ص��ادي��ا 

وعسكريا وحضاريا.
 وي������رى م���ال���ك ب����ن ن���ب���ي ان ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ل�����ل�����ع�����ال�����م االس���������الم���������ي ي�����ص�����ط�����دم ب����أن����ه 
م����ك����ون م�����ن ع�����وال�����م م����ت����ع����ددة اف���ري���ق���ي���ة، 
وف��ارس��ي��ة، وع��رب��ي��ة، وه��ن��دي��ة، وصينية، 
الروحي  انسجامه  رغ��م  واندونيسية...، 

إال ان�����ه م��ت��ش��ع��ب دن����ي����وي����ا. ل���ذل���ك ت��ب��ق��ى 
وسيلة  افضل  إسالمي"  "كمنوليث  فكرة 

لنجاح النهضة االسالمية.

رغ����م دع�����وة ص���اح���ب ك���ت���اب "ال��ظ��اه��رة 
ال�����ق�����رآن�����ي�����ة" إل�������ى ت���ك���ت���ل ي���ج���م���ع ال���ع���ال���م 
االس��الم��ي؛ إال أن��ه ع���ارض ف��ك��رة الخالفة 
االس����الم����ي����ة؛ ب����ل واس���ت���ح���ال���ت���ه���ا ف����ي ظ��ل 
ال���وض���ع���ي���ة ال����ت����ي ي���ع���ي���ش ع���ل���ى وق��ع��ه��ا 
املسلمون في الوقت الراهن. ويركز  مالك 
بن نبي على الوعي الفردي ال��ذي يتمثل 
على الشكل البياني، اي أنه كلما زاد وعي 
الفرد زاد إدراك��ه لعالم آخر وبالتالي زاد 
اإلس��الم��ي".  "الكومنويلث  لفكرة  إدراك���ه 
البريطاني  ال��ك��وم��ن��وي��ل��ث  نقيض  وع��ل��ى 
الذي يعتبر فيه امللك أو التاج هو الرابطة 
ال��ع��ض��وي��ة ف���إن ب��ن ن��ب��ي ي���رى أن ال��راب��ط��ة 
العضوية للكومنويلث اإلسالمي تتمثل 
في فكرة اإلس��الم وتتشخص في مجمع 
دائم واملقر الرسمي لهذا املجمع) منظمة 
التعاون االسالمي مثال(؛ ويجب أن يكون 
في ذات الوقت هو الوحدة القاعدية التي 
تتصل بأجزاء هذا الكومنويلث لتقرر في 
ما بينها ما يتعلق بشؤونها اإلسالمية 

العامة) األزهر(.

جلد الذات

وج�����ه ال��ف��ي��ل��س��وف و"م���ن���ظ���ر ال��ن��ه��ض��ة 
اإلس���الم���ي���ة"، ل��وم��ا وع��ت��اب��ا ب��ل وان��ت��ق��ادا 
ال��ج��زائ��ري��ني لحقبة االس��ت��ق��الل،  ل��ل��ح��ك��ام 
وق�������ال إن����ه����م ي���ب���ح���ث���ون ع����ن امل����خ����رج ف��ي 
السياسة وليس في الفكر، مؤكدا أن ذلك 
لن يقود إلى شيء. دفعه وضع بالده ذلك 
إلى تأليف كتاب أسماه "الصراع الفكري 
في البالد"، يناقش فيه نظريته الشهيرة 
تتخلص  لالستعمار".  القابلية   " ب��اس��م 
ف����ي ك�����ون ال�����ص�����راع ال���ف���ك���رى ف����ى ال���ع���ال���م 
اإلس���الم���ي، وااله��ت��م��ام ب��ال��ه��وام��ش دون 
ال��ج��واه��ر، ج��ع��ل م��ن��ه ق��اب��ال لالستعمار، 
وم��ه��ي��ئ��ا ل�����ه. م���ش���ي���را إل�����ى أن م��س��ئ��ول��ي��ة 
ال��ت��خ��ل��ف ف����ى ال���ع���ال���م اإلس����الم����ي ال ت��ق��ع 
على  وإن��م��ا  االستعمار،  عاتق  على  فقط 
ك��ان��ت هدفا  ل��و  املستعمرات حتى  ع��ات��ق 

للمؤامرة.
 وامتد ن��ق��د ب���ن ن��ب��ى إل����ى ال��ن��خ��ب فى 
ال���ع���ال���م اإلس����الم����ى ال���ت���ى وق���ع���ت أس���ي���رة 
والعمل،  التعليم  ف��ى  الغربية  ال��ص��دق��ات 
ف���ال���ط���ال���ب ي���س���اف���ر إل�����ى أوروب���������ا وه���دف���ه 
ال��وح��ي��د ال��ل��غ��ة أو ال���ح���رف���ة. إن����ه ال ي��ري��د 
معرفة الثقافة وأسباب التطور ووسائل 

ال��ت��ق��دم، وب���دوره���ا ف���إن أوروب�����ا ال ترغب 
ف�����ى إع����ط����ائ����ه ذل��������ك، وت���ك���ت���ف���ى ب���ت���وزي���ع 
ن��ف��اي��ات��ه��ا ع��ل��ى امل��س��ت��ع��م��رات ال��ت��ى باتت 
ع���ب���دا ل��الق��ت��ص��اد ال���غ���رب���ي. وي���ص���ف اب��ن 
اإلسالمي،  العالم  "وجهة  كتابه  في  نبي 
األمر بالخطأ الكبير؛ ويقول "إن الطالب 
الذى يعيش فى باريس ال يرى املرأة التى 
تلك  ي��رى  وإنما  ألرانبها،  العشب  تجمع 
وتدخن  وشعرها،  أظافرها  تصبغ  التى 

فى املقاهى والندوات".
وي���ت���ض���م���ن ك���ت���اب "ف���ق���ي���ه ال���ح���ض���ارة" 
امل���ع���ن���ون ب����اس����م"ب����ني ال���ت���ي���ه وال�����رش�����اد"، 
دعوات نحو ضرورة "تصفية االستعمار 
ف��ى ال��ع��ق��ول قبل ك��ل ش���ئ"، ويتطلب ذلك 
كثيرة يتضمنها  "أش��ي��اء  نبي  اب��ن  وف��ق 
مفهوم الثقافة ومفهوم الحضارة.. وهب 
ال ت��ت��ح��ق��ق ب���م���ج���رد ان����س����ح����اب ج��ي��وش 

االستعمار وإعالن االستقالل".

مؤلفات ابن نبي 

خ���ل���ف م���ال���ك ب����ن ن���ب���ي؛ امل���ت���وف���ى س��ن��ة 
1973؛ مايفوق عن ثالثني مؤلفا، مجملها 
ي���ت���ط���رق ل��ق��ض��اي��ا ال��ن��ه��ض��ة واالص�������الح، 
رغ�����م أن ت��خ��ص��ص��ه ك�����ان ف����ي ال��ه��ن��دس��ة؛ 

إال أن��ه ك��رس ج��زء مهم م��ن حياته للفكر 
وال���ف���ل���س���ف���ة، ح���ت���ى ب������ات ي���ح���م���ل أل���ق���اب���ا 
عديدة أبرزها "فيلسوف العصر" و"فقيه 

الحضارة" و"منظر النهضة اإلسالمية".

ومن أهم مرلفات ابن نبي:

بني الرشاد والتيه 1972.
تأمالت 1961.

دور امل��س��ل��م ورس��ال��ت��ه ف��ي ال��ث��ل��ث األخ��ي��ر 
من القرن العشرين )محاضرة ألقيت في 

.)1972
شروط النهضة 1948.

ال���ص���راع ال��ف��ك��ري ف���ي ال���ب���الد امل��س��ت��ع��َم��رة 
.1959

الظاهرة القرآنية 1946.
الفكرة اإلفريقية اآلسيوية 1956.

فكرة كومنولث إسالمي 1958.
في مهبِّ املعركة 1962.

القضايا الكبرى.
مذكرات شاهد للقرن _الطفل 1965.

مذكرات شاهد للقرن _الطالب 1970.
املسلم في عالم االقتصاد 1972.

مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي 1970

مالك بن نبي.. منظر النهضة االسالمية الباحث عن »كومنويلث اسالمي«
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ناقوس خطر.. حبوب فايزر تهدد حياة البعض

ب��ع��د أي����ام ق��ل��ي��ل��ة م���ن س��م��اح ال��س��ل��ط��ات 
ال�����ص�����ح�����ي�����ة ف���������ي ال�����������والي�����������ات امل�����ت�����ح�����دة 
أن حبوب  باستخدامها، ح��ذر خبراء من 
فايزر الجديدة املضادة لفيروس كورونا 
قد تهدد حياة الناس في بعض الحاالت 

وس��������م��������ح��������ت إدارة ال��������غ��������ذاء وال�������������دواء 
باستخدام  امل��اض��ي،  األرب��ع��اء  األميركية، 
أول ع�������ق�������ار م�����ض�����اد ل�����ك�����وف�����ي�����د19-، وه����و 
م�����ن إن����ت����اج ش����رك����ة ف������اي������زر، وس��ي��ت��م��ك��ن 
منازلهم  ف��ي  استخدامه  م��ن  األم��ي��رك��ي��ون 

لتجنب اآلثار األسوأ للفيروس 
و ي��ع��دال��ع��ق��ار "ب��اك��س��ل��وف��ي��د" وس��ي��ل��ة 
أس�����رع وأرخ������ص ل���ع���الج ح�����االت ال���ع���دوى 
امل����ب����ك����رة ب�����ك�����وف�����ي�����د19-، ب����ال����رغ����م م�����ن أن 
اإلم�������������دادات األول�����ي�����ة س���ت���ك���ون م����ح����دودة 

للغاية. وتتطلب كل العقارات التي سمح 
ب��اس��ت��خ��دام��ه��ا ق��ب��ل ذل����ك ل���ع���الج امل����رض، 

حقنا وريديا أو محاقن 
وق��������ال غ����ري����غ����وري ب�����والن�����د م�����ن م���اي���و 
ك��ل��ي��ن��ي��ك: "ال���ف���ع���ال���ي���ة ع���ال���ي���ة واألع�������راض 
ع��ن طريق  وي��ؤخ��ذ  ال��ج��ان��ب��ي��ة منخفضة 
ال���ف���م. إن����ه ي��ح��ق��ق ك���ل اآلم������ال. إن��ن��ا ننظر 
ل���خ���ف���ض ب��ن��س��ب��ة 90 ب���امل���ئ���ة ل��ل��ن��ق��ل إل���ى 
م��س��ت��ش��ف��ي��ات وال����وف����اة ب���ن امل��ج��م��وع��ات 

األكثر عرضة للخطر، وهذا مذهل" 

تحذير

ن�����ي�����وز"  س�������ي  ب�������ي  "إن  م������وق������ع  وق�����������ال 
األميركي إن الخبراء حذروا من أن العديد 

الذين سيستخدمون  األش�����خ�����اص  م����ن 
حبوب فايزر سيحتاجون "مراقبة دقيقة" 
م��ن قبل األط��ب��اء وال��ص��ي��ادل��ة، مبرزين أن 
األدوية املضادة للفيروسات قد "ال تكون 

آمنة للجميع" 
وذك�������روا: "ف����ي ح����ال ج����رى ت���ن���اول ه��ذه 
الحبوب مع أدوية أخرى، قد يؤدي األمر 

إلى تفاعالت شديدة أو مهددة للحياة" 
وأش����اروا إل��ى أن��ه ينصح ب��ع��دم تناول 
عقار فايزر مع الستاتن ومضادات تخثر 

الدم وبعض مضادات االكتئاب 
ال��������غ��������ذاء  إدارة  ت��������وص��������ي  ال  ك�������م�������ا 
وال�����������������������دواء األم�������ي�������رك�������ي�������ة ب�����اس�����ت�����خ�����دام 
ال���ذي���ن  عقار باكسلوفيد لألشخاص 
يعانون من أمراض الكلى أو الكبد الحادة 

جديد آيفون.. هاتف بال شريحة

أستاذ ياباني يبتكر شاشة عجيبة  للتذوق  

ذكرت تقارير إخبارية أن نسخا جديدة 
من هواتف آيفون، التي ستدخل الخدمة 
خالل السنوات املقبلة ستكون بال شريحة 
مادية، كما هو الحال في الهواتف الحالية 
وأوض��������ح م���وق���ع "م�������اك روم���������رز" ال����ذي 
يتابع التسريبات التقنية نقال عن موقع 
برازيلي أن هاتف "آي��ف��ون 15 ب��رو"، الذي 
من املتوقع أن يطلق خالل عامن، سيكون 
ب��ال شريحة، على األق���ل ف��ي بعض ال��دول 

واملناطق 
وق���ال إن التغيير ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ربما 

يحدث في وقت أقرب 
وب���دوره، نقل "م��اك روم���رز" عن مصدر 
عة 

ّ
أب��ل املصن ل��م يكشف هويته أن شركة 

لهواتف آيفون نصحت شركات االتصاالت 
املتحدة باالستعداد لخدمة  الواليات  في 
ال��ت��ي تعمل بالشريحة  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف 

الذكية بحلول سبتمبر 2022 

وأطلع املصدر املوقع على وثيقة تبدو 
ص��ح��ي��ح��ة وت��ظ��ه��ر اإلط������ار ال��زم��ن��ي ل��ه��ذه 
امل���ب���ادرة، رغ��م أن الوثيقة ال ت��ذك��ر أب��ل أو 

آيفون على وجه التحديد 
وف���ي إط���ار ال��ت��ح��ول ال���ذي سيطرأ على 
ش�����رائ�����ح ال�����ه�����وات�����ف، س����ت����ش����رع ش����رك����ات 
املتحدة بتقديم  في الواليات  االت��ص��االت 
نماذج "آيفون 13"، بال شرائح، في الربع 

الثاني من عام 2022 
وتباع حاليا كميات من هواتف آيفون 
في متاجر أبل أو موقعها على اإلنترنت 
ب�����ال م����ك����ان ل���ل���ش���ري���ح���ة امل������ادي������ة، وي��م��ك��ن 
ل��ل��م��س��ت��خ��دم��ن ف��ع��ل��ي��ا ت��ف��ع��ي��ل ال��ش��ري��ح��ة 

رقميا عن طريق اإلنترنت 
وب���ال���ن���ظ���ر إل�����ى امل����وع����د امل���ف���ت���رض، أي 
سبتمبر 2020، فهذا يعني أن أبل عازمة 
على إزالة الفتحة املخصصة للشرائح في 

الهواتف، ابتداًء من آيفون 14 

نموذجا  ياباني  جامعي  أستاذ  ابتكر 
ب��ال��ل��س��ان من  ل��ش��اش��ة يمكن لعقها  أول��ي��ا 
أجل تذوق نكهة الطعام املعروض عليها، 
ف��ي خ��ط��وة ج��دي��دة ل��الق��ت��راب م��ن تجربة 

املشاهدة باستخدام مختلف الحواس 
ويعتمد الجهاز، الذي يطلق عليه "تي 
تي تي في"، وهي اختصار لعبارة "تذوق 
يحتوي  دائ��ري  تشكيل  على  التلفزيون"، 
على 10 علب يخرج منها رذاذ، يمتزج في 

تكوينات ليعطي مذاق طعام معن 
وت���ت���ح���رك ع���ي���ن���ة ال���ن���ك���ه���ة ع���ل���ى رق���اق���ة 
تلفزيون مسطحة،  فوق شاشة  ص��ح��ي��ة 

ليقوم املشاهد بتجربتها بلسانه 
وقال هومي مياشيتا األستاذ بجامعة 
ميجي في طوكيو، إن��ه "ف��ي زم��ن كورونا 
ي��م��ك��ن مل��ث��ل ه����ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا أن ت��ع��زز 
الخارجي،  بالعالم  الناس  اتصال  طريقة 

وتفاعلهم معه" 
وأضاف: "الهدف هو تمكن الناس من 

تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم 
ال��ع��ال��م، حتى في  على الجانب اآلخ��ر م��ن 

وقت البقاء باملنازل" 
وي���ع���م���ل م��ي��اش��ي��ت��ا م����ع ف���ري���ق ي��ت��أل��ف 
م���ن ح���وال���ي 30 ط��ال��ب��ا أن��ت��ج��وا مجموعة 
م��ت��ن��وع��ة م���ن األج���ه���زة ال��ت��ي ت��ت��واف��ر بها 
خاصية نكهة الطعام، حتى الشوكة التي 

تجعل له مذاقا أكثر ثراء 
وق������ال إن�����ه ب���ن���ى ال���ن���م���وذج األول�������ي م��ن 
ال��ش��اش��ة بنفسه ف��ي ال��ع��ام امل���اض���ي، وإن 
إلى  تكلفتها  ستصل  التجارية  النسخة 

حوالي 100 ألف ين )875 دوالرا 
مع  محادثات  أيضا  مياشيتا  وأج���رى 
ال���ش���رك���ات ح����ول اس���ت���خ���دام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اخترعها في تطبيقات،  التي  ال���رذاذ  رش 
البيتزا  م����ذاق  إض��ف��اء  م��ث��ل ج��ه��از يمكنه 
أو ال��ش��وك��والت��ة ع��ل��ى ش��ري��ح��ة م��ن الخبز 

املحمص 

هكذا ساعدتنا التكنولوجيا في مكافحة كورونا خالل 2021

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن أن ف����ي����روس ك���ورون���ا 
املستجد ما يزال بيننا ويواصل التحور 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  أن  إال  آلخ��������ر،  ح�����ن  م�����ن 
س���اه���م���ت إل�����ى ح����د ك���ب���ي���ر ف����ي م��ك��اف��ح��ت��ه 

والحد من انتشاره، فكيف ذلك؟ 
العالم على الطرق  دول  واع����ت����م����دت 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، م���ث���ل ال���ك���م���ام���ات وال���ت���ب���اع���د 
ال���ف���ي���روس،  ع���ل���ى  االجتماعي، للقضاء 
الحديثة  التكنولوجيات  إل��ى  ل��ج��أت  كما 
إلع�������ادة ال���ح���ي���اة إل�����ى ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا. ف��ك��ي��ف 
س���اع���دت���ن���ا ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ف����ي م��ك��اف��ح��ة 

فيروس كورونا؟

الدرونات إليصال اللقاحات
ف�����ي م�����اي�����و امل����اض����ي، أص����ب����ح����ت غ���ان���ا 
واحدة من أوائل الدول التي تقدم لقاحات 
ب���دون  خالل الطائرات  م���ن  "ك���وف���ي���د19-" 
ط��ي��ار، وذل����ك ب��ف��ض��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا التي 

طورتها شركة زيبلن االمريكية

وك�������ان�������ت ش������رك������ة ت�����وص�����ي�����ل األدوي�����������ة 
األميركية "زيب الين" قد عملت سابقا في 
لتقديم  املتحدة وغانا وروان���دا  ال��والي��ات 

لقاحات شلل األطفال والحمى الصفراء 
تحسن وسائل التواصل

كان األطباء يجدون صعوبة بالغة في 
ال���ت���واص���ل ب��ي��ن��ه��م داخ����ل أج��ن��ح��ة م��رض��ى 
الضيقة  الكمامات  ك��ورون��ا، وذل��ك بسبب 

التي يضعونها على أوجههم 
أس��ت��اذ  التواصل، توصل  ول��ت��ح��س��ن 
إلى  ك��وت��س،  تيم  ليستر،  بجامعة  ال��ط��ب 
وضع ميكروفون داخل الكمامات  ف��ك��رة 
ف��ي  امل���وظ���ف���ون  ي���رت���دي���ه���ا  الطبية، التي 

أجنحة كوفيد 19

بدائل اللقاحات
ك��ورون��ا،  تطويرها لقاحات ضد  ب��ع��د 
اخ���ت���ارت ش��رك��ات األدوي�����ة ال��ع��م��الق��ة مثل 
"فايزر" و"ميرك" توسيع إنتاجها بالعمل 

ع���ل���ى أدوي�������ة ي��م��ك��ن ت���ن���اول���ه���ا ع����ن ط��ري��ق 
الوقت  في  وتكون رخيصة  )حبوب(  الفم 

نفسه، بهدف عالج املصابن بكورونا 
ك�����م�����ا ي������ج������ري ال�����ع�����م�����ل ح�����ال�����ي�����ا ع���ل���ى 
"ب�����خ�����اخ�����ات األن�����ف" ل�����ت�����ق�����ل�����ي�����ل أع���������راض 

الفيروس 

"فيروس كورونا طويل األمد"
ب���������اإلض���������اف���������ة إل�������������ى م�������ن�������ع ان������ت������ش������ار 
ال��ف��ي��روس وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن أع���راض���ه، ك��ان 
طويلة لتحديد  ساعات  العلماء يقضون 
س���ب���ب م���ع���ان���اة ع�����دد ك��ب��ي��ر م����ن "ك����ورون����ا 

طويل األمد" 
ل�����ه�����ذا ال�����غ�����رض، اس�����ت�����خ�����دم�����ت ش���رك���ة  
ب��ي��ري��س��ب��ي��ك��ت��وم  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ح��ي��وي��ة 
ب����رن����ام����ج����ا ذك�����ي�����ا ل������دراس������ة ه�������ذا ال����ن����وع 
م�����ن ال������ح������االت. ووج���������دت دراس�����ات�����ه�����ا أن 
في  هيكلية  ت��غ��ي��رات  "كوفيد19-" يسّبب 
بعض أعضاء الجسم، بما في ذلك القلب 
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
اإلمارات اإلماراتي يقيل املغربي السكتيوي

مدربه طارق  إقالة  عن  نادي اإلمارات اإلماراتي  أعلن 
املدرب  النتائج"، والتعاقد مع  السكتيوي، بسبب "سوء 
امل��ص��ري أي��م��ن ال���رم���ادي، ل��ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق خ���الل النصف 

الثاني من املوسم الجاري 
وت���أت���ي إق���ال���ة ال��س��ك��ت��ي��وي، ب��ع��د س���اع���ات م���ن خ��س��ارة 
فريقه أمام العروبة بأربعة أهداف مقابل اثنني، لحساب 

ال�11 من دوري أدنوك للمحترفني
ووجه النادي شكره للمدرب املغربي على مجهوداته 
ف���ي األس���اب���ي���ع ال��ت��ي ق���اد ف��ي��ه��ا ال���ف���ري���ق، ف���ي ح���ني تمنى 
الفريق على  املصري في مهمة مساعدة  التوفيق لخلفه 

الخروج من دائرة النتائج السلبية 
وف���ش���ل ال���س���ك���ت���ي���وي ف����ي ت��ح��ق��ي��ق أي ان���ت���ص���ار رف��ق��ة 
اإلمارات، حيث تلقى 10 هزائم مقابل تعادل وحيد، بعد 
الترتيب  ليقبع بذلك فريقه في مؤخرة  11 جولة،  م��رور 

برصيد نقطة واحدة 

الجبال مدربا لألهلي طرابلس

ت��ع��اق��د األه���ل���ي ط���راب���ل���س، ب��ش��ك��ل رس���م���ي م���ع امل����درب 
ال���ت���ون���س���ي ف���ت���ح���ي ال����ج����ب����ال، خ���ل���ف���ًا ل���ل���ف���رن���س���ي ب����رن����ارد 

سيموندي 
جاء  الجبال،  مع  التعاقد  أن  طرابلس  األهلي  وكشف 
بناء على تجربته مع عدة أندية عربية، توج من خاللها 
ب��أل��ق��اب، أب���رزه���ا دوري امل��ح��ت��رف��ني وك����أس ال��س��وب��ر مع 

الفتح السعودي 
ودرب ال���ج���ب���ال ع���دي���د األن����دي����ة، أب����رزه����ا ال��ص��ف��اق��س��ي 
وامل��ل��ع��ب ال��ت��ون��س��ي��ني وأه��ل��ي ج���دة وال��ف��ت��ح ال��س��ع��ودي��ني 

والكويت الكويتي  
الفرنسي  عقد  اليوم،  العاصمة،  نادي  إدارة  وفسخت 
في  املتالحقة  السلبية  النتائج  بعد  سيموندي،  برنارد 

الدوري الليبي املمتاز 
ويحتل األهلي طرابلس الترتيب السابع في املجموعة 
الثانية للدوري الليبي، برصيد 7 نقاط من 5 مباريات 

بلقايد مديرا عاما لشبيبة القبائل
ي��زي��د  ب���ق���ي���ادة  ال���ق���ب���ائ���ل،  ق�����رر م��ج��ل��س إدارة ش��ب��ي��ب��ة 
بلقايد،  فاروق  السابق  الدولي  الالعب  ياريشان، تعيني 

في منصب املدير الرياضي للنادي 
وجاء تعيني العب الشبيبة األسبق، املتوج مع النادي 
بعدة ألقاب، أهمها الثالثية التاريخية في منافسة كأس 
ق��ائ��د الخضر  األل��ف��ي��ة، عقب انسحاب  ب��داي��ة  ال��ك��اف عند 
األس���ب���ق ك���ري���م زي���ان���ي، ال�����ذي ش��غ��ل م��ن��ذ ب���داي���ة امل��وس��م 

منصب املدير الرياضي ل� "كناري جرجرة 
وغ�����ادر ك��ري��م زي���ان���ي ال���ج���زائ���ر ق��ب��ل أس���ب���وع، واض��ع��ا 
ح��دا مل��ش��واره م��ع ال��ن��ادي، رغ��م م��ح��اوالت ال��رئ��ي��س يزيد 
ي���اري���ش���ان ث��ن��ي��ه ع���ن ق������راره، وب���ال���ت���ال���ي ال���ب���ق���اء ف���ي ذات 

املنصب 
وبصم النادي القبائلي على بداية متعثرة، بدليل أن 
النادي لم ينجح في تحقيق انتصاره الثاني، سوى في 

الجولة املاضية أمام سريع غليزان بثالثية دون رد 
وي���الق���ي ال��ش��ب��ي��ب��ة ف��ري��ق ج��م��ع��ي��ة ال��ش��ل��ف ال��ق��اب��ع في 
م���ؤخ���رة ال��ت��رت��ي��ب، ال���ي���وم ال���ث���الث���اء، ع��ل��ى أرض م��ي��دان 
بطولة  من  العاشرة  الجولة  لحساب  ب��وم��زراق،  الشهيد 

الدوري الجزائري املحترف 

رسميا/ غلطة سراي يعلن ضم 
مصطفى محمد  

سراي التركي،   نادي غلطة  أع����ل����ن 
ت����������ع����������اق����������ده ب�������ص�������ف�������ة رس����������م����������ي����������ة، م����ع 
في  لعب  ال��ذي  املصري مصطفى محمد، 
ص��ف��وف��ه م���ع���ارا م��ن��ذ امل��ي��رك��ات��و ال��ش��ت��وي 

املاضي، قادما من الزمالك املصري 
اتفق  أن��ه  ب���الغ،  سراي في  وأكد غلطة 
مصطفى  ع��ق��د  ش�����راء  مع الزمالك على 
ب��ص��ف��ة دائ���م���ة، م��ق��اب��ل 4 م���الي���ني دوالر، 
سيتم دفعها لخزينة الفريق املصري يوم 
1 يوليوز ال��ق��ادم، وق��د وق��ع الالعب عقدا 

يمتد لغاية صيف 2025 
ودائ���م���ا ح��س��ب م��ا ك��ش��ف ع��ن��ه ال��ف��ري��ق 
ال��ت��رك��ي، ف��إن ال��ب��ال��غ م��ن العمر 24 عاما، 
ف��ي  دوالر  أل�����ف   900 م��ب��ل��غ  س��ي��ت��ق��اض��ى 
أن  ع��ل��ى   ،)2023-2022( ال����ق����ادم  امل���وس���م 
ي���رت���ف���ع رات����ب����ه ل��ي��ب��ل��غ م���ل���ي���ون دوالر ف��ي 
املوسم املوالي )2023-2024(، ثم سيصل 
أل���ف دوالر في  م��ل��ي��ون و200  إل���ى  رات���ب���ه 

موسم 2025-2024 
تجدر اإلشارة، إلى أن مصطفى محمد، 
س��ج��ل 11 ه��دف��ا ف���ي امل���وس���م امل���اض���ي مع 
غلطة س���راي، بعد أن خ��اض 21 م��ب��اراة، 
وهذا املوسم أحرز لحد اآلن 5 أهداف )28 

مباراة 

الجديد،  الكاميروني  االت��ح��اد  رئ��ي��س  تلقى 
وال���رج���ل األول ل�����ك��أس أم���م أف��ري��ق��ي��ا، ص��ام��وي��ل 
إي���ت���و، ض���رب���ة ق���وي���ة ق��ب��ل أس��اب��ي��ع م���ن ان��ط��الق 

البطولة، تمثلت في فضيحة مالية 
ن��ش��رت��ه��ا  قائمة "املدينني" التي  وك���ش���ف���ت 
س���ل���ط���ات ال���ض���رائ���ب ف����ي إس���ب���ان���ي���ا، ال���إث���ن���ني، 
النجم  أن  ب��رس،  فرانس  وكالة  عليها  واطلعت 
ال��دول��ي ال��ك��ام��ي��رون��ي ال��س��اب��ق ص��ام��وي��ل إي��ت��و، 
امل��ن��ت��خ��ب م���ؤخ���را رئ��ي��س��ا الت���ح���اد ب�����الده ل��ك��رة 

 لها بقرابة مليون يورو 
ٌ
القدم، مدين

 بقرابة 
ٌ
وبحسب هذه القائمة، فإن إيتو مدين

األع���وام  ع��ن  اإلس��ب��ان��ي��ة،  للخزانة  ي���ورو  مليون 

ال��ت��ي ق��ض��اه��ا م���ع ف��ري��ق ب��رش��ل��ون��ة ب���ني ع��ام��ي 
2004 و2009 

وف����ي ن��وف��م��ب��ر، ط���ال���ب م��ك��ت��ب امل���دع���ي ال��ع��ام 
اإلس���ب���ان���ي ب���ف���رض ع���ق���وب���ات ع��ل��ى إي���ت���و تصل 
بإجمالها إلى عشرة أعوام في السجن مع دفع 
الهداف  متهما  ي��ورو،  مليون   18 قدرها  غرامة 
ال���س���اب���ق ال�����ذي ان��ت��خ��ب رئ��ي��س��ا الت���ح���اد ب���الده 
للعبة في 11 دجنبر الحالي، بالتهرب من دفع 
ع��ن حقوق  ناجمة  ك��ض��رائ��ب  ي���ورو  مليون   3.9

بيع صوره خالل فترته مع برشلونة 
عنوان "قائمة  امل����ذك����ورة  ال���الئ���ح���ة  وت��ح��م��ل 
والشركات  األف��راد  آالف  بني  املدينني"، وتجمع 

ب�"أكثر  اإلسبانية  الضرائب  لسلطات  املدينني 
من 600 ألف يورو" 

وت��أت��ي األن��ب��اء ال��ت��ي ت��دي��ن إي��ت��و ف��ي توقيت 
س���يء ج���دا، ق��ب��ل أس��ب��وع��ني م��ن ان��ط��الق بطولة 
ك������أس أم������م أف���ري���ق���ي���ا ف�����ي ب�������الده ال����ك����ام����ي����رون، 
وه���و ال��رئ��ي��س ال��ج��دي��د ل��الت��ح��اد ال��ك��ام��ي��رون��ي، 

واملتحدث األول باسم البطولة 
وت����أت����ي ال��ف��ض��ي��ح��ة ال���ج���دي���دة ل���ت���ض���اف إل���ى 
سلسلة املشاكل التي تعاني منها البطولة قبل 
انطالقها، مثل الحرب األهلية ومشاكل متحور 
أوم��ي��ك��رون ف��ي أف��ري��ق��ي��ا وم��وع��ده��ا ال���ذي يأتي 

وسط املوسم الكروي األوروبي 

السلطات اإلسبانية تطالب إيتو بدفع  مليون يورو 

خليلوزيتش ُيضيف 3 العبني  لالئحة املنتخب قبل "الكان" 

جلوب سوكر.. زد يحصد جائزة أفضل أكاديمية للشباب في إفريقيا

أعلنت الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم مناداة 
ال����ن����اخ����ب ال����وط����ن����ي، وح����ي����د خ���ل���ي���ل���وزي���ت���ش، ع��ل��ى 
بنون ثم سفيان  الشيبي وبدر  الثالثي محمد 
رح����ي����م����ي، ل����الل����ت����ح����اق ب���م���م���ث���ل���ي ال�����ك�����رة امل���غ���رب���ي���ة 
ال������ذي������ن س�����ُي�����ش�����ارك�����ون ف������ي ن�����ه�����ائ�����ي�����ات ك�����أس أم����م 

أفريقيا بالكاميرون بداية السنة القادمة 
اإلع���دادي  باملعسكر  امل��ذك��ور  ال��ث��الث��ي  وسيلتحق 
اإلث��ن��ني،  ال��ي��وم  ال���ذي سينطلق،  امل��غ��رب��ي  للمنتخب 
ب����"م���رك���ز م��ح��م��د ال����س����ادس" ب���امل���ع���م���ورة، اس���ت���ع���دادًا 
التاسع من  جرى ما بني 

ُ
التي ست القارية  للمنافسة 

يناير والسادس من فبراير القادمنينْ 
وكان العب الجيش امللكي ومدافع األهلي املصري 
وج����ن����اح ال���ع���ني اإلم�����ارات�����ي ح����اض����رون ف����ي ص��ف��وف 
ف���ي نهائيات كأس  ال�����ذي ش�����ارك  ال���ردي���ف  امل��ن��ت��خ��ب 
"أس����ود  غ���ادره���ا  وال���ت���ي   ،"2021 ق��ط��ر  العرب "فيفا 

األطلس" من ربع النهائي على يد الجزائر 
ُي���ذك���ر أن امل���غ���رب ي��ت��واج��د ف���ي امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة 
ضمن منافسات "الكان" إلى جانب الغابون وغانا ثم 
العاشر  األول��ى في  القمر، وسيخوض مباراته  جزر 

من يناير أمام منتخب "النجوم السوداء" 

حصد نادي "ِزد" املصري جائزة أفضل أكاديمية 
للشباب في قارة إفريقيا عام 2021، في حفل جوائز 

جلوب سوكر باإلمارات 
وق����ال ال��ح��س��اب ال��رس��م��ي ل��ج��وائ��ز ج��ل��وب س��وك��ر: 
"يقدم ن��ادي زد مساهمة ب��ارزة في تدريب الالعبني 
ال��ش��ب��اب. ل��دي��ه��م ح��ال��ًي��ا 4 ف���رق ش��ب��اب��ي��ة ت��ش��ارك في 
ال����دوري امل��ص��ري امل��م��ت��از، م��ع خطط للتوسع إل��ى 7 
فرق شبابية، باإلضافة إلى فريق أول يلعب بالقسم 

الثاني" 
وحضر حفل جوائز جلوب سوكر وف��د من نادي 
زد، ي��ض��م أح��م��د ح��س��ام م��ي��دو وح����ازم إم����ام وأح��م��د 

حسن، أعضاء مجلس اإلدارة 
وي���ق���ود ف��ري��ق زد ب�����دوري ال��ق��س��م ال��ث��ان��ي، امل���درب 

إسماعيل يوسف، نجم الزمالك األسبق 



ق���ررت لجنة االن��ض��ب��اط ب��ات��ح��اد الكرة 
ال��ف��رن��س��ي، إق��ص��اء ف��ري��ق��ي أومل��ب��ي��ك ليون 
وباريس )درجة ثانية(، من بطولة الكأس، 

بسبب شغب جماهيرهما 
وكشفت شبكة ار ام سي الفرنسية في 
نبأ عاجل، أن املباراة لن تعاد، بل اعتبرت 
ل��ج��ن��ة االن���ض���ب���اط أن ط��رف��ي��ه��ا خ���اس���ران، 

وسيتم استبعادهما من البطولة  
ال��ك��رة الفرنسي سلسلة  وأع��ل��ن ات��ح��اد 
ع���ق���وب���ات، م��ن��ه��ا ح����رم����ان ف���ري���ق ب���اري���س 
)أحد أندية الدرجة الثانية( من خوض 5 
مباريات على ملعبه وغرامة مالية قدرها 

10 آالف يورو 
أم���ا ن����ادي ل��ي��ون، ف��ن��ال ع��ق��وب��ات أك��ب��ر، 
حيث سيتم حرمان جماهيره من حضور 
املباريات خ��ارج ملعب الفريق في جميع 

امل��س��اب��ق��ات امل��ح��ل��ي��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة امل��وس��م 
ال����ج����اري، م���ع غ���رام���ة م��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ادي 

بقيمة 52 ألف يورو  
ك��م��ا ق����ررت ال��ل��ج��ن��ة تنبيه ن����ادي ليون 
ب��ع��ق��وب��ة اس��ت��ب��ع��اده م���ن ال��ن��س��خ ال��ق��ادم��ة 
ل��ك��أس ف��رن��س��ا، ل��ك��ن م���ع إي���ق���اف التنفيذ، 
إذا تكررت أح��داث شغب جماهيره، وأدت 

إللغاء املباريات  
واعتبرت اللجنة أن الناديني مسؤوالن 
عن أحداث الشغب التي أدت لتوقف املباراة 
ب���ع���د اق���ت���ح���ام م��ج��م��وع��ة م����ن ال��ج��م��اه��ي��ر 
ت��ب��ادل العنف في  أرض امللعب، هربا م��ن 
املدرجات   ووفقا لهذه العقوبة، فقد ضمن 
نادي نيس تأهله مباشرة لدور الثمانية، 
حيث كان ينتظر الفائز من أوملبيك ليون 

وباريس إف سي 
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باريس يعلن عن أول الراحلني في 2022

كافاني ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة
 أمام نيوكاسل

رونالدو يتوج بجائزة اهلداف التاريخي من جلوب سوكر

جلوب سوكر ...تشيلسي النادي األفضل في العالم 

إقصاء ليون من كأس فرنسا بسبب شغب جماهيره

أع����ل����ن ن�������ادي ب����اري����س س������ان ج���ي���رم���ان 
ال��ف��رن��س��ي، ي�����وم  ام����س اإلث���ن���ني، ع���ن أول 
ال��الع��ب��ني ال���راح���ل���ني ع���ن ص��ف��وف ال��ف��ري��ق 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية مع بداية 

العام الجديد  
وأش�������ار ال����ن����ادي ال���ب���اري���س���ي ف����ي ب��ي��ان 
رسمي إلى إعارة العبه البرازيلي، رافينيا 
أل��ك��ان��ت��ارا إل���ى ص��ف��وف ري����ال س��وس��ي��داد 
حتى نهاية املوسم الجاري في 30 يونيو 

 2022
وان���ض���م راف��ي��ن��ي��ا إل���ى ص��ف��وف ال��ف��ري��ق 
ول���ع���ب   ،2020 أك����ت����وب����ر  ف�����ي  ال����ب����اري����س����ي 

ب��ق��م��ي��ص ال���ن���ادي ال��ف��رن��س��ي 39 م���ب���اراة، 
صنع خاللها 7 أهداف  

 28( ألكانتارا  رافينيا  تعاقد  وينتهي 
ع��ام��ا( م��ع ال��ن��ادي ال��ب��اري��س��ي ف��ي يونيو 
ت��م��ام��ا م��ن حسابات  أن���ه خ���رج  2023، إال 
املدرب األرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو  

ول�������م ي�����ش�����ارك راف����ي����ن����ي����ا س�������وى ف�����ي 5 
م����ب����اري����ات ف���ق���ط ه�����ذا امل����وس����م ب��إج��م��ال��ي 
الفريق  قائمة  م��ن  خ��رج  كما  دقيقة،   220
الباريسي لدوري أبطال أوروبا، ويسعى 
ب��وك��ي��ت��ي��ن��و ل��ت��ق��ل��ي��ص ق��ائ��م��ة ال��ف��ري��ق في 

الفترة املقبلة 

ت���ع���ادل  ن����ادي ن��ي��وك��اس��ل أم����ام ضيفه 
في   ،)1-1( بنتيحة  ي��ون��اي��ت��د  مانشستر 
امل����ب����اراة ال���ت���ي اح��ت��ض��ن��ه��ا م��ل��ع��ب س��ان��ت 
ج��ي��م��س ب�����ارك ي����وم ام����س اإلث���ن���ني، وذل���ك 
ض��م��ن ل���ق���اءات ال��ج��ول��ة ال�����19 م��ن ال���دوري 

اإلنجليزي املمتاز 
واف����ت����ت����ح ن���ي���وك���اس���ل ال���ت���س���ج���ي���ل ع��ب��ر  
الجناح آالن سانت ماكسيمني في الدقيقة 

النتيجة  يونايتد  مانشستر  وع���دل   ،)7(
ع��ب��ر  امل��ه��اج��م األورغ����واي����ان����ي إدي��ن��س��ون 

كافاني في الدقيقة )71  
وب������ه������ده ال���ن���ت���ي���ج���ة رف��������ع م���ان���ش���س���ت���ر 
إل��ى 28 نقطة في املركز  يونايتد رصيده 
السابع،فني حني  رفع نيوكاسل رصيده 

إلى 11 نقطة في املركز ال�19 

ح�������ص�������ل ت�����ش�����ي�����ل�����س�����ي اإلن������ج������ل������ي������زي 
ع�����ل�����ى ج�������ائ�������زة ال��������ن��������ادي األف�������ض�������ل ف���ي 
دب��ي  ج���وائ���ز  م���ن  العالم، 2021، املقدمة 
جلوب سوكر، بالشراكة مع مؤتمر دبي 
الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد 

بن راشد آل مكتوم العاملية 
واس���ت���ض���اف ف���ن���دق أرم����ان����ي ب��م��ن��ط��ق��ة 
من   12 ال��ن��س��خ��ة  خليفة"، الليلة،  "ب����رج 
ج����وائ����ز دب�����ي ج���ل���وب س����وك����ر، ب��ح��ض��ور 
ن���خ���ب���ة م����ن ن����ج����وم ك�����رة ال����ق����دم ال��ع��امل��ي��ة 
وضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي 

ون���ال "ال��ب��ل��وز" ه���ذه ال��ج��ائ��زة، بفضل 
إن���ج���ازه���م ال��ك��ب��ي��ر ب��ال��ت��ت��وي��ج ب��ال��ن��س��خ��ة 
املاضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، 
بعد التفوق على أندية كبرى في مشوار 

املسابقة 
وتمكن الفريق اللندني من الفوز على 
م��واط��ن��ه اإلن��ج��ل��ي��زي م��ان��ش��س��ت��ر سيتي 
أقصى  ب��أن��ه  علما  النهائية،  امل��ب��اراة  ف��ي 
مدريد،  ري��ال  التاريخي  البطولة  عمالق 
م��ن ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي، ب��ع��د ال��ت��ف��وق عليه 

ذهابا وإيابا 
وت��ف��وق تشيلسي ع��ل��ى ع��دي��د األن��دي��ة 
امل��رش��ح��ة ل��ل��ج��ائ��زة، ه��ي األه��ل��ي املصري 
- ال��ه��الل ال��س��ع��ودي - أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د - 
ميالن  إن��ت��ر   - فالمنجو   - ميونخ  ب��اي��رن 
- ل��ي��ل - م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي - م��ان��ش��س��ت��ر 
ب����اري����س س���ان  ب����امل����ي����راس -  ي���ون���اي���ت���د - 
ج��ي��رم��ان - ب��وه��ان��ج س��ت��ي��ل��رز - أول��س��ان 

هيونداي - فياريال.

رون��ال��دو  كريستيانو  البرتغالي  ت��وج 
نجم مانشستر يونايتد، بجائزة الهداف 
ال���ت���اري���خ���ي ل����ك����رة ال�����ق�����دم، وامل����ق����دم����ة م��ن 
"جلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي 
الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد 

بن راشد آل مكتوم العاملية  
وت��س��ت��ض��ي��ف ق���ب���ة ال�����وص�����ل، ف����ي ق��ل��ب 
إكسبو 2020 دبي، الليلة، النسخة 12 من 
جوائز دبي جلوب سوكر، بحضور نخبة 
م���ن ن��ج��وم ك����رة ال���ق���دم ال��ع��امل��ي��ة، ض��ي��وف 
م��ؤت��م��ر دب����ي ال���ري���اض���ي ال����دول����ي، وح��ف��ل 
ج���ائ���زة دب����ي ج���ل���وب س���وك���ر، وال��ف��ائ��زي��ن 

بهذه الجائزة الدولية املرموقة 

وق����ال خ���ورخ���ي م��ي��ن��دي��ز وك��ي��ل أع��م��ال 
رون��ال��دو، وال���ذي تسلم الجائزة ب��دال من 
ن��ج��م م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د: "م���ن الصعب 
ع��ل��ى أي الع����ب أن ي��س��ج��ل ع����دد األه����داف 
التي سجلها رون��ال��دو، فهو أفضل العب 

في العالم، ويستحق هذه الجائزة" 
وظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ف���ي رس���ال���ة م���ص���ورة، ح��ي��ث ق����ال: "ل��س��وء 
ال���ح���ظ ل���م أس��ت��ط��ع ال���ت���واج���د ف���ي ال��ح��ف��ل، 
ل��ك��ن��ن��ي س��ع��ي��د ب���ه���ذه ال���ج���ائ���زة، وأت��م��ن��ى 
ميالد  عيد  وعطلة  م��وف��ق،  ح��ظ  للجميع 

سعيدة" 

ال��ش��اب جيانلوجي  اإلي��ط��ال��ي  ن���ال 
دون�����������اروم�����������ا، ن�����ج�����م ب�������اري�������س س�����ان 
ج���ي���رم���ان ال���ح���ال���ي وم���ي���الن ال��س��اب��ق، 
ج��ائ��زة ال���ح���ارس األف��ض��ل ف��ي ال��ع��ال��م 
2021، املقدمة من جوائز دبي جلوب 
دب���ي  م���ؤت���م���ر  م����ع  سوكر، بالشراكة 
ال���ري���اض���ي ال����دول����ي، ع��ض��و م���ب���ادرات 

محمد بن راشد آل مكتوم العاملية 
بمنطقة  أرماني  فندق  واستضاف 
من   12 النسخة  خليفة"، امس   "ب��رج 
ج��وائ��ز دب��ي ج��ل��وب س��وك��ر، بحضور 
ن��خ��ب��ة م��ن ن��ج��وم ك���رة ال��ق��دم ال��ع��امل��ي��ة 
وض�����ي�����وف م����ؤت����م����ر دب������ي ال����ري����اض����ي 

الدولي 
وج����اء ف���وز دون����اروم����ا ب��ال��ج��ائ��زة، 
ت��ق��دي��را مل��ا ق��دم��ه م��ن ع��ط��اء م��ذه��ل في 
املاضية، وقيادته  أوروب��ا  أمم  بطولة 
م����ن����ت����خ����ب ب������������الده ل����ح����ص����د ال����ل����ق����ب، 
في  أف��ض��ل الع��ب  لقب  وحصوله على 

املسابقة 
ف���ي  األزوري  ح�������������ارس  وت��������أل��������ق 
رك��الت  ف��ي  النهائية، خ��اص��ة  امل��ب��اراة 
ال���ت���رج���ي���ح، ل���ي���ت���ف���وق ال���ط���ل���ي���ان ع��ل��ى 
منتخب إنجلترا في عقر داره، ملعب 

العريق  ويمبلي 
كما لعب دوناروما دورا كبيرا في 
ع���ودة م��ي��الن ل����دوري أب��ط��ال أوروب����ا، 
بعدما قاده الحتالل املركز الثاني في 

الدوري اإليطالي، املوسم املاضي 

جلوب سوكر ...دوناروما 
حارس العام 
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 كلماخ للرشطية

 -قطر -مارتيا –حنكليس  –حسيه الشرتيني  -كشرثان –قنطرج 
 -كوترا -المعري -مارس –سوريا  -ذرجمان –أسطرالب  –كروان 

دمشق-تيد لحم  

 كلمح السر

 مغني و ملحه مغرتي راحل
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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          9 

          10 

 

 أفقيا
حرف أجنبي  -متشابهان -خلق-3مغني لبناني راحل -2قيصر الغناء العربي -1

 –قطعة -6عام )مع(  -قرارنصف  –سورة قرآنية -5كاتلب مغربي راحل -4
 –ضد حالل -9يتعمد  –ضد موت -8ممثلة مصرية راحلة )مع( -7متشابهان 

مدينة مغربية -11نمط   
ياعمود  

ملك مغربي راحل -4مراهقون  -ديجور-3المكان )مع( تركا  –أهبه  -2غيوث -1
 -إسم فعل بمعنى استجب -6جماعة قليلة من الناس  -موصولة )مع(-5

لقب مغني مغربي راحل  -نصف عراك-8مكواة  -نية-7للتفسير  -متشابهان
()مع جينيورقبل  –روتيني  -11حاكون  –إسم فعل بمعنى أعطني  -9)مع(   
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